
 ๑ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงนิเบี้ยยังชพีผู้สูงอำยุ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบียน  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ใหบ้ริการ ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ ๑ – ๓๐ พฤศจกิายน ของทุกปี) 

 



 ๒ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ

ถัดไป และมีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ตนมภีูมลิ าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก าหนด 

 

 หลักเกณฑ์ 

    ๑.มีสัญชาติไทย 

    ๒.มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

    ๓.มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึน้ไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

    ๔.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรอืสิทธิประโยชนอ์ื่นใดจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบีย้หวัดบ านาญพิเศษ หรอืเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผูสู้งอายุที่อยู่ในสถาน

สงเคราะหข์องรัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผูไ้ด้รับเงนิเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์

อย่างอื่นที่รัฐหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผูพ้ิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 

    ในการยื่นค าขอรับลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ผูสู้งอายุจะต้องแสดงความประสงคข์อรับเงนิเบีย้ยังชีพ

ผูสู้งอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 

       ๑.รับเงนิสดด้วยตนเอง หรอืรับเงนิสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

       ๒.โอนเงนิเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสทิธิ หรอืโอนเงนิเข้าบัญชเีงนิฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ

มอบอ านาจจากผู้มีสทิธิ 

 วิธีกำร 

     ๑.ผูท้ี่จะมีสทิธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลาที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศก าหนดด้วย

ตนเอง หรอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนนิการได้ 

     ๒.กรณีผูสู้งอายุที่ได้รับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผา่นมา ใหถ้ือว่า

เป็นผู้ได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุตามระเบียบนีแ้ล้ว 

     ๓.กรณีผูสู้งอายุที่มสีิทธิได้รับเบีย้ยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ ตอ้งไปแจ้งต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแหง่ใหมท่ี่ตน  ย้ายไป 

 



 ๓ 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุ ใน

ปีงบประมาณถัดไป          

หรอืผูร้ับมอบอ านาจ ยื่น

ค าขอพรอ้มเอกสาร

หลักฐาน และเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าร้องขอ

ลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

๒๐ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๒๐ นาที 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

๒) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียนตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียน

ให ้

ผูข้อลงทะเบียนหรอืผู้รับ

มอบอ านาจ 

 
 

๑๐ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑๐ นาที (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๐ นาที 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 



 ๔ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๒) ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๓) สมุ ด บัญ ชี เ งิ น

ฝ า ก ธ น า ค า ร

พ ร้ อ ม ส า เ น า 

(กรณีที่ ผู้ ข อ รั บ

เงินเบี้ยยังชีพ ผู้

ประสงคข์อรับเงิน

เ บี้ ย ยั ง ชี พ

ผู้สูงอายุประสงค์

ขอรับเงินเบี้ยยัง

ชีพผู้สูงอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- ๑ ๑ ชุด - 

๔) หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

- ๑ ๑ ชุด - 



 ๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

๖) สมุดบัญชเีงิฝาก

ธนาคารพร้อม

ส าเนาของผู้รับ

มอบอ านาจ 

(กรณีผูข้อรับเงนิ

เบีย้ยังชีพผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผูร้ับมอบ

อ านาจ) 

- ๑ ๑ ชุด - 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำร
เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 



 ๖ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 

 

 



 ๗ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงนิเบี้ยควำมพิกำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงนิเบีย้ความพิการ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: ขึน้ทะเบียน  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจ่ายเงนิเบีย้ความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ นาที  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ

น้ าร้อน  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ใหบ้ริการ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ ๑ – ๓๐ พฤศจกิายน ของทุกปี) 

 

 



 ๘ 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย

ความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนด 

 

 หลักเกณฑ์ 

 

     ผูม้ีสทิธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดังตอ่ไปนี้ 

 ๑. มีสัญชาติไทย 

 ๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 

 ๓.มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวติคนพิการ 

 ๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะหข์องรัฐ 

 

     ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ความพิการ คนพิการหรอืผูดู้แลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรอืโอนเงินเข้าบัญชเีงินฝากธนาคารในนามคนพกิารหรอืผูดู้แลคน

พิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผูพ้ิทักษ์ ผูอ้นุบาล แล้วแต่กรณี 

 

     ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรอืคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทน

โดยชอบธรรม ผูพ้ิทักษ์ หรือผูอ้นุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 

 

 วิธีกำร 

    ๑. คนพิการที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรอืผูดู้แลคนพิการ ผูแ้ทนโดย

ชอบธรรม ผูพ้ิทักษ์ ผูอ้นุบาล แลว้แตก่รณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นประกาศก าหนด 

    ๒.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา ให้ถอืว่า

เป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบีย้ความพิการตามระเบียบนีแ้ล้ว 

    ๓. กรณีคนพิการที่มสีิทธิได้รับเบีย้ความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์ประสงค์จะรับเงินเบีย้ความพิการตอ้ง

ไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหมท่ี่ตนย้ายไป 

 

 



 ๙ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับเบีย้

ความพิการใน

ปีงบประมาณถัดไป                 

หรอืผูร้ับมอบอ านาจ ยื่น

ค าขอ พร้อมเอกสาร

หลักฐาน และเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบค าร้องขอ

ลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

๒๐ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๒๐ นาที 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

๒) การพิจารณา 
 

ออกใบรับลงทะเบียน ตาม

แบบยื่นค าขอลงทะเบียน

ให้ผู้ขอลงทะเบียน 
 

๑๐ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑๐ นาที 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๐ นาที 

 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



 ๑๐ 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

คนพิการตาม

กฎหมายว่าด้วย 

การส่งเสริมการ

คุณภาพชีวติคน

พิการพรอ้ม

ส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๒) ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๓) สมุดบัญชีเงนิ

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยความ

พิการประสงค์

ขอรับเงนิเบีย้ยัง

ชีพผู้สูงอายุผา่น

ธนาคาร) 

- ๑ ๑ ชุด - 

๔) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออก

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้ดูแลคน

พิการ ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้

- ๑ ๑ ชุด - 



 ๑๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พิทักษ์ ผูอ้นุบาล 

แล้วแต่กรณี 

(กรณียื่นค าขอ

แทน) 

๕) สมุดบัญชเีงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของ

ผูดู้แลคนพิการ 

ผูแ้ทนโดยชอบ

ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้

อนุบาล แล้วแต่

กรณี (กรณีที่คน

พิการเป็นผู้เยาว์

ซึ่งมีผู้แทนโดย

ชอบ คนเสมอืน

ไร้ความสามารถ 

หรอืคนไร้

ความสามารถ 

ให้ผู้แทนโดย

ชอบธรรม ผู้

พิทักษ์ หรอืผู้

อนุบาล แล้วแต่

กรณีการยื่นค า

ขอแทนต้อง

แสดงหลักฐาน

การเป็นผู้แทน

ดังกล่าว) 

- ๑ ๑ ชุด - 

 

 



 ๑๒ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอลงทะเบียนรับเงนิเบีย้ความพิการ 

- 

 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 

 



 ๑๓ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขอรับการสงเคราะห์ผูป้่วยเอดส์ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจา่ยเงินสงเคราะหเ์พื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอรับการสงเคราะหผ์ูป้่วยเอดส์  องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ใหบ้ริการ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ระยะเวลาเปิดให้บริการ ๑ – ๓๐ พฤศจกิายน ของทุกปี) 

 

 



 ๑๔ 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๘ ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจ์ะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่น

ค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วยตนเองได้จะ

มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนนิการก็ได้ 

 

 หลักเกณฑ์ 

 

     ผูม้ีสทิธิจะได้รับเงินสงเคราะห์ตอ้งเป็นผูม้ีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้ม ดังตอ่ไปนี้ 

๑. เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 

๒. มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพืน้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

๓. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรอืถูกทอดทิง้ หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ง

ตนเองได้ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผูป้่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดรอ้นกว่า หรอืผูท้ี่มปีัญหาซ้ าซ้อน 

หรอืผูท้ี่อยู่อาศัยอยู่ในพืน้ที่หา่งไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 

 

 วิธีกำร 

    ๑. ผูป้่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตอ่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ณ ที่ท าการองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น ดว้ยตนเองหรอื มอบอ านาจใหผู้อุ้ปการะมาด าเนินการก็ได้ 

    ๒. ผูป้่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรอืไม่ โดยพิจารณาจาก

ความเดือดรอ้น เป็นผูท้ี่มปีัญหาซ้ าซ้อน หรอืเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการ

ของรัฐ 

    ๓.กรณีผูป้่วยเอดส์ที่ได้รับเบีย้ยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแหง่ระเบียบ ตอ้งไปยื่นความประสงค์

ต่อองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแหง่ใหมท่ี่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูท้ี่ประสงค์จะขอรับการ

สงเคราะหห์รือผู้รับมอบ

อ านาจ ยื่นค าขอ     พรอ้ม

เอกสารหลักฐาน และ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค ารอ้ง

ขอลงทะเบียน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

๑๐ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑๐ นาที 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

๒) การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจ

สภาพความเป็นอยู่ และ

คุณสมบัติ 
 

๑๕ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑๕ นาที 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

๓) การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเป็นอยู่

และคุณสมบัติของผูท้ี่

ประสงค์รับการสงเคราะห์ 
 

๓ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

ไม่เกิน ๓ วัน นับ

จากได้รับค าขอ 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

๔) การพิจารณา 
 

จัดท าทะเบียนประวัติ

พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบความเห็นเพื่อ

๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

(๑. ระยะเวลา : 

ไม่เกิน ๒ วัน นับ

จากการออก



 ๑๖ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เสนอผูบ้ริหารพิจารณา 
 

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

ตรวจสภาพความ

เป็นอยู่ 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

๕) การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

๗ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : ไม่

เกิน ๗ วัน นับแต่

วันที่ยื่นค าขอ 

๒. ผู้รับผิดชอบ 

คอื ผู้บริหาร

องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

๓. กรณีมี

ข้อขัดข้องเก่ียวกับ

การพิจารณา 

ได้แก่ สภาพความ

เป็นอยู ่คุณสมบัต ิ

หรือข้อจ ากัดด้าน

งบประมาณจะแจ้ง

เหตุขัดข้องที่ไม่

สามารถให้การ

สงเคราะหใ์ห้ผูข้อ

ทราบไม่เกนิ

ระยะเวลาที่

ก าหนด) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๑๓ วัน 

 



 ๑๗ 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐที่มีรูป

ถ่ายพร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๒) ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๓) สมุดบัญชเีงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนา 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพีผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคาร) 

- ๑ ๑ ชุด - 

๔) หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน)  

- ๑ ๐ ฉบับ - 



 ๑๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๕) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐ ที่มรีูป

ถ่ายพร้อมส าเนา

ของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- ๑ ๑ ชุด - 

๖) สมุดบัญชเีงิน

ฝากธนาคาร

พร้อมส าเนาของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(กรณีที่ผู้ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพีผู้

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุ

ประสงค์ขอรับ

เงินเบี้ยยังชพี

ผูสู้งอายุผ่าน

ธนาคารของ

ผูร้ับมอบ

อ านาจ) 

- ๑ ๑ ชุด - 

 

 

 

 



 ๑๙ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 
 



 ๒๐ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๒) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑ ์วธิีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๓๐ วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยที่สุด ๐  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดให้



 ๒๑ 

ยื่นค้าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนัน้/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (๑. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ที่รับผดิชอบ 

๒. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

   ๑. หลักเกณฑ์ วธิีการ 

 ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมในเขตท้องถิ่นนัน้) ต้องยื่นขออนุญาตต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝา่ย ที่รับผดิชอบ (ระบุ) 

 

   ๒. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

   (๑) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

   (๒) ส าเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

   (๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการตอ้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

   (๔) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

 หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ (แตล่ะประเภท

๑๕ นาที ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ องค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน) 



 ๒๒ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กิจการ) พร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 
 

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/

ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจง้ตอ่

ผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม

เพื่อด าเนนิการ หากไม่

สามารถด าเนินการได้ใน

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

๑ ช่ัวโมง ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน 

หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย 

และแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙)) 

 



 ๒๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

๒๐ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

สว่นต าบลบ่อน้ า

ร้อน 

กฎหมายก าหนด

ภายใน  

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา 

๕๖ และ พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๔) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

    ๑. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสอืแจง้การ

อนุญาตแก่ผูข้ออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ

๘ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน 

ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

๓๐ วัน นับแต่



 ๒๔ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 

    ๒. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(ในแต่ละประเภทกิจการ) 

แก่ผู้ขออนุญาตทราบ 

พร้อมแจ้งสทิธิในการ

อุทธรณ์ 

 
 

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้แจง้

การขยายเวลาให้

ผูข้ออนุญาต

ทราบทุก ๗ วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จ พรอ้ม

ส าเนาแจ้งส านัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 

๕) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด (ตาม

ประเภทกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่มี

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 
 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน 

กรณีไม่ช าระตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

๒๐ ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๐ วัน 

 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 



 ๒๕ 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๔) ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๕) หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

 



 ๒๖ 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ส าเนาเอกสาร

สิทธิ์ หรอื

สัญญาเช่า หรือ

สิทธิอื่นใด ตาม

กฎหมายในการ

ใช้ประโยชน์

สถานที่ที่ใช้

ประกอบกิจการ

ในแต่ละประเภท

กิจการ 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๒) หลักฐานการ

อนุญาตตาม

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคารที่แสดงว่า

อาคารดังกล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามที่ขอ

อนุญาตได้ 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๓) ส าเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการ เช่น 

ใบอนุญาตตาม 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 



 ๒๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พ.ร.บ. โรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๓๕  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ พ.ร.บ. 

โรงแรม พ.ศ. 

๒๕๔๗ พ.ร.บ. 

การเดินเรอืใน

น่านน้ าไทย พ.ศ. 

๒๕๔๖ เป็นต้น 

๔) เอกสารหรอื

หลักฐานเฉพาะ

กจิการที่กฎหมาย

ก าหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบ เช่น 

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายงานการ

ประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพ 

(HIA) 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๕) ผลการตรวจวัด

คุณภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการที่

ก าหนด) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นประกาศ

ก าหนดในแตล่ะ

ประเภทกิจการ) 



 ๒๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๖) ใบรับรองแพทย์

และหลักฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาล

อาหาร (กรณียื่น

ขออนุญาต

กิจการที่

เกี่ยวข้องกับ

อาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ฉบับละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ 

บำทต่อปี (คดิตำมประเภทและขนำดของกิจกำร) 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)   

 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

 



 ๒๙ 

19. หมำยเหตุ 

- 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรทีเ่ป็นอันตรำยต่อสุขภำพ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสำธำรณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๒) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี ่๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)        



 ๓๑ 

ตั้งแตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (๑. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ที่รับผดิชอบ 

๒. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดใหบ้ริการ) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. หลักเกณฑ์วธิีกำร 

 

ผูใ้ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในแตล่ะประเภทกิจการ (ตามที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่นให้เป็นกิจการที่ตอ้งควบคุมในเขตท้องถิ่นนั้น) จะต้องยื่นขอ

ต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

(ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการ

ต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมือนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

ทั้งนีห้ากมายื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตแล้วแตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกัน

เกินกว่า ๒ ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจ านวน 

 

  ๒. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถ่ิน) 

 

 (๑) ผูป้ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (๒) ส าเนาใบอนุญาตหรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 

 

 (๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตล่ะประเภทกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

 

 (๔) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมำยเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแลว้เสร็จ 



 ๓๒ 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพพร้อมหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 
 

๑๕ นาที ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น) 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

จนท. แจ้งต่อผูย้ื่นค าขอให้

แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนนิการหากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ในขณะนั้นให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

๑ ช่ัวโมง ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

๒. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วนตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย

และแจง้สทิธิใน



 ๓๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

๒๕๓๙)) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

๒๐ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

๒. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 

๓๐ วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา 

๕๖ และพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

) 

๔) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตใหต้่ออายุ

๘ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่



 ๓๔ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาต 

    ๑. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแตจ่ะมีเหตุหรอืข้อแก้

ตัวอันสมควร 

     ๒. กรณีไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ตอ่

อายุใบอนุญาตประกอบ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพแก่ผูข้อต่ออายุ

ใบอนุญาตทราบพร้อมแจ้ง

สิทธิในการอุทธรณ์ 

 
 

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

รับผิดชอบให้ระบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

๒. ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

๓๐ วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยาย

เวลาให้ผู้ขอ

อนุญาตทราบทุก 

๗ วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมส าเนา

แจ้งส านักก.พ.ร. 

ทราบ) 

๕) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด (ตาม

ประเภทกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพที่มี

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผดิชอบใหร้ะบุ

ไปตามบริบทของ

ท้องถิ่น 

๒. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนดจะต้อง



 ๓๕ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ข้อก าหนดของท้องถิ่น)  

 
 

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

๒๐ ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 

 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๔) ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ



 ๓๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๕) หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ส าเนาเอกสาร

สิทธิ์หรอืสัญญา

เชา่หรือสิทธิอื่น

ใดตามกฎหมาย

ในการใช้

ประโยชน์

สถานที่ที่ใช้

ประกอบกิจการ

ในแต่ละประเภท

กิจการ 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๒) หลักฐานการ

อนุญาตตาม

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ



 ๓๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

กฎหมายว่าด้วย

การควบคุม

อาคารที่แสดงว่า

อาคารดังกล่าว

สามารถใช้

ประกอบกิจการ

ตามที่ขอ

อนุญาตได้ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๓) ส าเนา

ใบอนุญาตตาม

กฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องในแต่

ละประเภท

กิจการเช่น

ใบอนุญาตตาม

พ.ร.บ. โรงงาน

พ.ศ. ๒๕๓๕  

พ.ร.บ. ควบคุม

อาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒ พ.ร.บ. 

โรงแรมพ.ศ. 

๒๕๔๗ พ.ร.บ. 

การเดินเรอืใน

น่านน้ าไทยพ.ศ. 

๒๕๔๖ เป็นต้น 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๔) เอกสารหรอื

หลักฐานเฉพาะ

กิจการที่

กฎหมาย

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น



 ๓๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ก าหนดให้มีการ

ประเมินผล

กระทบเชน่

รายงานการ

วิเคราะห์

ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

(EIA) รายงาน

การประเมนิผล

กระทบต่อ

สุขภาพ (HIA) 

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๕) ผลการตรวจวัด

คุณภาพด้าน

สิ่งแวดล้อม (ใน

แตล่ะประเภท

กิจการที่

ก าหนด) 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

๖) ใบรับรองแพทย์

และหลักฐาน

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาล

อาหาร (กรณียื่น

ขออนุญาต

กิจการที่

เกี่ยวข้องกับ

อาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ในแต่ละประเภท

กิจการ) 

 



 ๓๙ 

16. ค่ำธรรมเนียม 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรท่ีเป็นอันตรำยต่อสุขภำพฉบับละไม่เกิน 

๑๐,๐๐๐ บำทต่อปี (คดิตำมประเภทและขนำดของกิจกำร) 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ(ส้านักงานปลัดฯ) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 



 ๔๐ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสุข 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๒) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๓) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๓๐ วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่



 ๔๑ 

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขต

ท้องถิ่นใดให้ยื่นค้าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น (ระบุกลุ่ม/กอง/ฝา่ย ที่รับผดิชอบในการให้บริการในเขต

ท้องถิ่นนั้น)) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

 

 ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเว้น กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรอืองค์กรของรัฐที่ได้

จัดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าที่ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจา้พนักงาน

ท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝา่ย ที่รับผดิชอบ (ระบุ) 

 

  ๒. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถ่ิน) 

 

(๑) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

(๒) ส าเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 

(๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตอ้งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

(๔) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 



 ๔๒ 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้ง

ตลาดพรอ้มหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 
 

๑๕ นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(ส านักงานปลัดฯ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน 

) 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/

ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจง้ตอ่

ผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม

เพื่อด าเนนิการ หากไม่

สามารถด าเนินการได้ใน

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

๑ ช่ัวโมง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

๒. หากผู้ขอ

ใบอนุญาตไม่แก้ไข

ค าขอหรอืไมส่ง่

เอกสารเพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหนา้ที่สง่คนืค า

ขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถงึเหตุแห่ง

การคืนดว้ย และ

แจ้งสิทธิในการ

อุทธรณ ์(อุทธรณ์

ตาม พ.ร.บ. วิธี

ปฏบิัตริาชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙)) 



 ๔๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

๒๐ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ องค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

ร่วมกับ

โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพ 

ประจ าต าบลบ่อ

น้ าร้อน 

๒. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา 

๕๖ และ พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

) 

๔) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

     ๑. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสอืแจง้การ

๘ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ องค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

๒. ในกรณีที่เจา้



 ๔๔ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อนุญาตแก่ผูข้ออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ

หรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 

    ๒. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออก

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดแก่ผู้

ขออนุญาตทราบ พรอ้ม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

 
 

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้แจง้

การขยายเวลาให้

ผูข้ออนุญาต

ทราบทุก ๗ วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จ พรอ้ม

ส าเนาแจ้งส านัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 

๕) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 
 

๑ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ องค์การ

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

๒. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

๒๐ ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๐ วัน 



 ๔๕ 

 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๔) ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๕) หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

 

 

 



 ๔๖ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) ส าเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอืน่

ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ส าเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสรา้ง

อาคาร หรอื

หลักฐานแสดงว่า

อาคารนั้น

สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุม

อาคาร 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๒) แผนที่โดยสังเขป

แสดงสถานที่ตั้ง

ตลาด 

- ๑ ๑ ฉบับ ( เอกสารและ

หลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ี

ราชการสว่นท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๓) ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขายของ

และผู้ช่วยขาย

ของในตลาด

หรอืหลักฐานที่

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาล

อาหาร ตาม

หลักสูตรที่

ท้องถิ่นก าหนด 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

 



 ๔๗ 

16. ค่ำธรรมเนียม 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งตลำด ฉบับละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำทต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 
 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำด 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงสำธำรณสุข 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓) กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาดพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)        

ตั้งแตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (๑. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ที่รับผดิชอบ 

๒. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที่ท้องถิ่นเปิดใหบ้ริการ) 



 ๔๙ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. หลักเกณฑ์วธิีกำร 

 

ผูใ้ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (ยกเว้นกระทรวงทบวงกรมราชการส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรของรัฐที่ได้

จัดตัง้ตลาดขึน้ตามอ านาจหน้าที่แต่ตอ้งปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรอืเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบภายใน..ระบุ..... วันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปีนับแต่

วันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตและหากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวัน

ใบอนุญาตสิ้นสุดแลว้ต้องด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมอืนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

ทั้งนีห้ากมายื่นขอตอ่อายุใบอนุญาตแล้วแตไ่ม่ช าระค่าธรรมเนยีมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงนิที่ค้างช าระและกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกัน

เกินกว่า ๒ ครั้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจ านวน 

 

  ๒.เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถ่ิน) 

 

   (๑) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

  (๒) ต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

 (๓) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

   (๔) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วและแจง้ผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 



 ๕๐ 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตจัดตัง้

ตลาดพรอ้มหลักฐานที่

ท้องถิ่นก าหนด 
 

๑๕ นาที ส านักงานปลัดฯ 

/ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของ

ท้องถิ่น) 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอและ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน

เจ้าหน้าที่แจ้งตอ่ผูย้ื่นค า

ขอให้แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อ

ด าเนนิการหากไม่สามารถ

ด าเนนิการได้ในขณะนั้นให้

จัดท าบันทึกความบกพร่อง

และรายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

๑ ช่ัวโมง ส านักงานปลัดฯ 

/ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

๒. หากผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วนตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย

และแจง้สทิธิใน



 ๕๑ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครองพ.ศ. 

๒๕๓๙ 

) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

๒๐ วัน ส านักงานปลัดฯ 

/ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

๒. กฎหมาย

ก าหนดภายใน 

๓๐ วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วน 

(ตามพ.ร.บ. การ

สาธารณสุขพ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา 

๕๖ และพ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

) 

๔) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

๘ วัน ส านักงานปลัดฯ 

/ องค์การ

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน



 ๕๒ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อนุญาตใหต้่ออายุ

ใบอนุญาต 

     ๑. กรณีอนุญาต 

มีหนังสอืแจ้งการอนุญาต

แก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อ

มารับใบอนุญาตภายใน

ระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนด

หากพ้นก าหนดถือว่าไม่

ประสงค์จะรับใบอนุญาต

เว้นแตจ่ะมีเหตุหรอืข้อแก้

ตัวอันสมควร 

     ๒. กรณีไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต 

แจ้งค าสั่งไม่อนุญาตให้ตอ่

อายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

แก่ผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาต

ทราบพร้อมแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

 
 

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

๒. ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

๓๐ วันนับแตว่ันที่

เอกสารถูกต้อง

และครบถ้วนให้

แจ้งการขยาย

เวลาให้ผูข้อ

อนุญาตทราบทุก 

๗ วันจนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จพร้อมส าเนา

แจ้งส านักก.พ.ร. 

ทราบ) 

๕) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด 

 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ 

/ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(๑. ระยะเวลา

ให้บริการส่วน

งาน/หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ 

ให้ระบุไปตาม

บริบทของท้องถิ่น 

๒. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่



 ๕๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 ก าหนดจะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

๒๐ ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 

๔) ใบมอบอ านาจ 

(ในกรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด) 



 ๕๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๕) หลักฐานที่แสดง

การเป็นผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ส าเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอืน่

ที่เกี่ยวข้องเช่น

ส าเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสรา้ง

อาคารหรอื

หลักฐานแสดงว่า

อาคารนั้น

สามารถใช้

ประกอบการได้

ตามกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุม

อาคาร 

 

- ๐ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๒) แผนที่โดยสังเขป

แสดงสถานที่ตั้ง

ตลาด 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 



 ๕๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๓) เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

เชน่ใบรับรอง

แพทย์ของผูข้าย

ของและผู้ช่วย

ขายของในตลาด

หรอืหลักฐานที่

แสดงวา่ผา่นการ

อบรมเรื่อง

สุขาภิบาล

อาหารตาม

หลักสูตรที่

ท้องถิ่นก าหนด

เป็นต้น 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งตลำดฉบับละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำทต่อปี 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

 

 

 

 



 ๕๖ 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เวบ็ไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ(ระบุส่วนงาน/หนว่ยงานที่รับผดิชอบช่องทางการร้องเรียน) 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ปณ.

๑๑๑๑ เลขที ่๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบอนุญำตจ ำหน่ำยสนิค้ำในที่หรือทำงสำธำรณะ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสุข 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พืน้ที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๓๐ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศพัท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (สถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดใหย้ื่นค้าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนัน้  ) 

 



 ๕๘ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

 

 ผูใ้ดประสงค์ขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ ตอ้งยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอื

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอ

อนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ กลุ่ม/กอง/ฝา่ย ที่รับผดิชอบ (ระบุ) 

 

   ๒. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถ่ิน) 

 

(๑) ผูป้ระกอบการตอ้งยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

(๒) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

(๓) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค า

ขอรับใบอนุญาตจ าหน่าย

สินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะ พร้อมหลักฐาน

ที่ท้องถิ่นก าหนด 
 

๑๕ นาที องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ) 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และ

ความครบถ้วนของเอกสาร

๑ ช่ัวโมง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒. หากผู้ขอ



 ๕๙ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/

ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจง้ตอ่

ผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม

เพื่อด าเนนิการ หากไม่

สามารถด าเนินการได้ใน

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

ใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย 

และแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙)) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

๒๐ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ



 ๖๐ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา 

๕๖ และ พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

) 

๔) - 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาต 

     ๑. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสอืแจง้การ

อนุญาตแก่ผูข้ออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ

หรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 

     ๒. กรณีไม่อนุญาต 

        แจ้งค าสั่งไม่ออก

ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้า

ในที่หรอืทางสาธารณะแก่

ผูข้ออนุญาตทราบ พร้อม

แจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ 

 
 

๘ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒.ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรอืยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้แจง้

การขยายเวลาให้

ผูข้ออนุญาต

ทราบทุก ๗ วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จ พรอ้ม

ส าเนาแจ้งส านัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 

 



 ๖๑ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๕) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาต) 

    แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 
 

๑ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านกังาน

ปลัดฯ 

๒. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

๒๐ ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๐ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

 

 

 

 

 



 ๖๒ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) แผนที่สังเขป

แสดงที่ตัง้

จ าหน่ายอาหาร 

(กรณีเร่ขายไม่

ต้องมีแผนที่) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๒) ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต และ

ผูจ้ าหน่าย

อาหาร หรอื

เอกสาร

หลักฐานที่แสดง

ว่าผ่านการ

อบรมหลักสูตร

สุขาภิบาล

อาหาร (กรณี

จ าหน่ายสินค้า

ประเภทอาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรอืทำงสำธำรณะ 

     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หน่ึงท่ีใดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกิน ๕๐๐ บำทต่อ

ปี  

     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย  ฉบับละไม่เกิน  ๕๐  บำทต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)   

 



 ๖๓ 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๔ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในท่ีหรือทำงสำธำรณะ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสำธำรณสุข 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๓๐ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศพัท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (สถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่ในเขตท้องถิ่นใดใหย้ื่นค้าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนัน้ ) 

 



 ๖๕ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. หลักเกณฑ์ วิธีกำร 

 

 ผูใ้ดประสงค์ขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรอืทางสาธารณะ จะต้องยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ ภายใน..ระบุ..... วัน ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ ๑ ปี นับ

แตว่ันที่ออกใบอนุญาต) เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้า

พนักงานท้องถิ่นจะมีค าสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต และหากผู้ขอตอ่อายุใบอนุญาตไม่ได้มายื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต

ก่อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล้ว ตอ้งด าเนินการขออนุญาตใหม่เสมอืนเป็นผู้ขออนุญาตรายใหม่ 

 

 ทั้งนีห้ากมายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว แต่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่ก าหนด จะต้องเสีย

ค่าปรับเพิ่มขึ้นอกีร้อยละ ๒๐ ของจ านวนเงินที่ค้างช าระ และกรณีที่ผู้ประกอบการค้างช าระค่าธรรมเนียมตดิต่อกัน

เกินกว่า ๒ ครั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินการไว้ได้จนกว่าจะเสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ

จนครบจ านวน 

 

   ๒. เงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ (ตำมที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดของท้องถ่ิน) 

 

 (๑) ผูป้ระกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 

 

 (๒) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 

 (๓) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบที่ราชการส่วน

ท้องถิ่นก าหนดไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น.... 

 

 หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเ่จา้หนา้ที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้

ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วันนับแตว่ันพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

 

 

 

 



 ๖๖ 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื่นค าขอ

ต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่าย

สินค้าในที่หรอืทาง

สาธารณะ พร้อมหลักฐาน

ที่ท้องถิ่นก าหนด 

๑๕ นาที องค์การบริหาร

สว่นต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ) 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ

ถูกต้องของค าขอ และ

ความครบถ้วนของเอกสาร

หลักฐานทันที 

    กรณีไม่ถูกต้อง/

ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจง้ตอ่

ผูย้ื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเติม

เพื่อด าเนนิการ หากไม่

สามารถด าเนินการได้ใน

ขณะนั้น ให้จัดท าบันทึก

ความบกพร่องและ

รายการเอกสารหรอื

หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้

เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลง

นามไว้ในบันทึกนั้นดว้ย 

 
 

๑ ช่ัวโมง องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒.หากผูข้อต่อ

อายุใบอนุญาตไม่

แก้ไขค าขอหรือไม่

ส่งเอกสาร

เพิ่มเติมให้

ครบถ้วน ตามที่

ก าหนดในแบบ

บันทึกความ

บกพร่องให้

เจ้าหน้าที่สง่คนื

ค าขอและเอกสาร 

พร้อมแจ้งเป็น

หนังสือถึงเหตุ

แหง่การคืนดว้ย 

และแจง้สทิธิใน

การอุทธรณ์ 

(อุทธรณ์ตาม 

พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติ

ราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 

๒๕๓๙) 



 ๖๗ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่

ด้านสุขลักษณะ 

    กรณีถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

เสนอพิจารณาออก

ใบอนุญาต 

     กรณีไม่ถูกต้องตาม

หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ 

แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

ด้านสุขลักษณะ 

 
 

๒๐ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒. กฎหมาย

ก าหนดภายใน  

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน 

(ตาม พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ มาตรา 

๕๖ และ พ.ร.บ. 

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

(ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๗) 

) 

๔) การพิจารณา 
 

การแจ้งค าสั่งออก

ใบอนุญาต/ค าสั่งไม่

อนุญาตใหต้่ออายุ

ใบอนุญาต 

    ๑. กรณีอนุญาต 

        มีหนังสอืแจง้การ

อนุญาตแก่ผูข้ออนุญาต

ทราบเพื่อมารับใบอนุญาต

ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่น

ก าหนด หากพ้นก าหนดถือ

ว่าไม่ประสงค์จะรับ

ใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุ

๘ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒. ในกรณีที่เจา้

พนักงานท้องถิ่น 

ไม่อาจออก

ใบอนุญาตหรือยัง

ไม่อาจมคี าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายใน 

๓๐ วัน นับแต่

วันที่เอกสาร

ถูกต้องและ

ครบถ้วน ให้แจง้



 ๖๘ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

หรอืข้อแก้ตัวอันสมควร 

   ๒. กรณีไม่อนุญาตให้

ต่ออายุใบอนุญาต 

        แจง้ค าสั่งไม่อนุญาต

ให้ตอ่อายุใบอนุญาต

จ าหน่ายสินค้าในที่หรอื

ทางสาธารณะแก่ผู้ขอต่อ

อายุใบอนุญาตทราบ 

พร้อมแจ้งสทิธิในการ

อุทธรณ์ 

 
 

การขยายเวลาให้

ผูข้ออนุญาต

ทราบทุก ๗ วัน 

จนกว่าจะ

พิจารณาแล้ว

เสร็จ พรอ้ม

ส าเนาแจ้งส านัก 

ก.พ.ร. ทราบ) 

๕) การพิจารณา 
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณี

มีค าสั่งอนุญาตต่ออายุ

ใบอนุญาต) 

    แจ้งให้ผูข้ออนุญาตมา

ช าระค่าธรรมเนียมตาม

อัตราและระยะเวลาที่

ท้องถิ่นก าหนด  

 
 

๑ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ส านักงาน

ปลัดฯ 

๒. กรณีไม่ช าระ

ตามระยะเวลาที่

ก าหนด จะต้อง

เสียค่าปรับ

เพิ่มขึน้อีกร้อยละ 

๒๐ ของจ านวน

เงินที่ค้างช าระ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๐ วัน 

 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 



 ๖๙ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แผนที่สังเขป

แสดงที่ตัง้

จ าหน่ายสินค้า 

(กรณีเร่ขายไม่

ต้องมีแผนที่) 

- ๑ ๑ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 

๒) ใบรับรองแพทย์

ของผู้ขอรับ

ใบอนุญาต และ

ผู้ช่วยจ าหนา่ย

อาหาร หรือ

เอกสารหลักฐาน

ที่แสดงวา่ผ่าน

การอบรม

หลักสูตรสุขภิ

บาลอาหาร 

(กรณีจ าหน่าย

สินคา้ประเภท

อาหาร) 

- ๑ ๐ ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

ส่วนท้องถิ่น

ประกาศก าหนด) 



 ๗๐ 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) อัตรำค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตจ ำหน่ำยสินค้ำในที่หรอืทำงสำธำรณะ 

     (ก) จ ำหน่ำยโดยลักษณะวิธีกำรจัดวำงสินค้ำในที่หน่ึงท่ีใดโดยปกติ  ฉบับละไม่เกิน ๕๐๐ บำทต่อ

ปี  

     (ข) จ ำหน่ำยโดยลักษณะกำรเร่ขำย  ฉบับละไม่เกิน  ๕๐  บำทต่อปี 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ (ระบุตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น)   

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบค าขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร์ม ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของท้องถิ่น) 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 



 ๗๑ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมนั                

(ระยะท่ี ๑ : ขั้นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงำน 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน                                             

(ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) กฎกระทรวงควบคุมไอน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 

๓) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้้ามันพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๔) กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 

๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดใหม้ีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๗) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  



 ๗๒ 

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๐ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน (ระยะที๑่ : ขั้นตอน

ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผูใ้ดประสงค์จะประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามันประเภทก, ข, คลักษณะที่สองและจลักษณะที่สองต้องยื่นขอ

อนุญาตและต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงเก็บน้ ามันได้ซึ่ง 

 

- สถานีบริการน้ ามันประเภทกหมายถึงสถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่ติด

เขตทางหลวงหรอืถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มคีวามกว้างของถนนไม่น้อย

กว่า๑๒เมตรหรอืติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มคีวามกว้างของถนน

ไม่น้อยกว่า๑๐เมตรและเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พืน้ดิน 

 

- สถานีบริการน้ ามันประเภทขหมายถึงสถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพืน้ที่ที่ติด

เขตถนนสาธารณะด้านที่ใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มคีวามกว้างของถนนน้อยกว่า๑๒เมตรหรือ

ติดเขตถนนส่วนบุคคลด้านที่ใชเ้ป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มคีวามกว้างของถนนน้อยกว่า๑๐เมตร

และเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พืน้ดิน 

 

- สถานีบริการน้ ามันประเภทคลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ ามันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่เก็บ



 ๗๓ 

น้ ามันที่มปีริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึ้นไปไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพื้นดนิและจะเก็บน้ ามันที่มปีริมาณไม่เกิน๕,๐๐๐

ลิตรไว้ในถังเก็บน้ ามันใต้พืน้ดินอกีด้วยก็ได้การเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนอืพืน้ดินให้เก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิด

ไวไฟปานกลางหรอืชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

 

- สถานีบริการน้ ามันประเภทจลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันที่มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตร

ขึน้ไปไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนือพืน้ดินถังเก็บน้ ามันใต้พื้นดินหรอืถังเก็บน้ ามันที่ตดิตั้งภายในโป๊ะเหล็กเพื่อให้บริการแก่

เรือการเก็บน้ ามันไว้ในถังเก็บน้ ามันเหนอืพื้นดินหรอืถังเก็บน้ ามันที่ติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็กใหเ้ก็บได้เฉพาะน้ ามันชนิด

ไวไฟปานกลางหรอืชนิดไวไฟน้อยเท่านั้น 

 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติเป็นต้น 

 

๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหตุ : 

 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 



 ๗๔ 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของค าขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

ก าหนดและส่งเรื่องให้

ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 
 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐาน

ประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานที่

เบือ้งตน้ 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบท่อน้ ามัน

ระบบท่อดับเพลิงระบบ

บ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ า

ปนเปื้อนน้ ามันระบบ

อุปกรณ์นิรภัย 

- แบบระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่

กรณี 

๔๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

- 



 ๗๕ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

- รายการค านวณความ

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวข้อง 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในหนังสือแจ้งผล

การพิจารณา 
 

๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา / 

รับรองส าเนาถูกต้อง

ทุกหน้า) 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๐ ๑ ฉบับ (กรณีนิตบิุคคล / 

ออกใหไ้ม่เกิน๖



 ๗๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เดือน / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอรับ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจ

พลังงาน 

๑ ๐ ฉบับ (ผูม้ีอ านาจลง

นาม) 

๒) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้

มอบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

- ๑ ๐ ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองส าเนา

ถูกต้องเฉพาะ

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทั้งของ

ผูม้อบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ) 

๓) ส าเนาเอกสาร

แสดงสทิธิใช้ที่ดนิ

เช่นโฉนดที่ดนิ / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ก 

/ ส.ค.๑ เป็นต้น 

กรมที่ดนิ ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๔) ส าเนาเอกสาร

แสดงวา่ผูข้อรับ

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 



 ๗๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาตมี

สิทธิใชท้ี่ดนิหรอื

หนังสือยินยอม

ให้ใชท้ี่ดนิหรอื

หนังสือยินยอม

จากหน่วยงานที่

มีหน้าที่ดูแลและ

รับผิดชอบที่ดนิ

ดังกล่าว 

๕) ส าเนาหนังสอื

แจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

ตามกฎหมายว่า

ด้วยการผังเมือง 

กรมโยธาธิการ

และผังเมอืง 

๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๖) แผนผัง

โดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบ

ก่อสร้างระบบ

ความปลอดภัย

ระบบควบคุม

มลพิษระบบท่อ

น้ ามันระบบท่อ

ดับเพลิงระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

หรอืแยกน้ า

ปนเปื้อนน้ ามัน

ระบบอุปกรณ์

- ๓ ๐ ชุด (วิศวกร

ผูอ้อกแบบลง

นามทุกหน้า) 



 ๗๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตราย

จากฟ้าผ่าและ

สิ่งปลูกสร้างอื่น

แล้วแต่กรณี 

๗) รายการค านวณ

ความมั่นคง

แข็งแรงและ

ระบบที่เกี่ยวข้อง 

- ๑ ๐ ชุด (วิศวกร

ผูอ้อกแบบลง

นามทุกหน้า) 

๘) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม 

- ๑ ๐ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องที่

ใบอนุญาต) 

๙) ส าเนาหนังสอื

อนุญาตพรอ้ม

ด้วยส าเนา

แผนผังที่ได้รับ

อนุญาตท าทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรอื

ทางหลวงหรอื

ถนนส่วนบุคคล

หรอืส าเนา

หนังสืออนุญาต

พร้อมดว้ย

- ๐ ๑ ชุด (ให้น ามายื่นก่อน

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 



 ๗๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนาแผนผังที่

ได้รับอนุญาตท า

สิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

๑๐) ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรอืกรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที๓่ 

- ๐ ๑ ชุด (ให้น ามายื่นก่อน

พิจารณาออก

ใบอนุญาต / 

รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๑๑) อื่นๆ (ถ้ามี) - ๐ ๐ ชุด - 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ไม่มี 

ค่ำธรรมเนียม๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 

 



 ๘๐ 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓     

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๑ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมนั                

(ระยะท่ี ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญำต) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงำน 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออก

ใบอนุญาต) 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) กฎกระทรวงควบคุมไอน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 

๓) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้้ามันพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๔) กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 

๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดใหม้ีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๗) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  



 ๘๒ 

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอน

ออกใบอนุญาต) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผูข้อรับใบอนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้างสถาน

ประกอบการแลว้เสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดมีผลการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน้ ามัน

ระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยครบถ้วน

ถูกต้องแล้ว 

 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติเป็นต้น 

 

๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 



 ๘๓ 

หมายเหตุ : 

 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้ริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรอื

ค าขอและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

ก าหนดและส่งเรื่องให้

ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานที่และสิ่งก่อสรา้ง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ

๒๗ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

- 



 ๘๔ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้ริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

น้ ามันระบบท่อน้ ามันและ

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐาน

ประกอบ 

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

 

 

 



 ๘๕ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) ผลการทดสอบ

ถังเก็บน้ ามัน

ระบบท่อน้ ามัน

และอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้า

ระบบป้องกัน

อันตรายจาก

ฟ้าผ่าระบบ

ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) ส าเนาหนังสอื

อนุญาตพรอ้ม

ด้วยส าเนา

แผนผังที่ได้รับ

อนุญาตท าทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรอื

ทางหลวงหรอื

ถนนส่วนบุคคล

หรอืส าเนา

หนังสืออนุญาต

พร้อมดว้ย

ส าเนาแผนผังที่

ได้รับอนุญาตท า

สิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๓) ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรอืกรมธรรม์

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 



 ๘๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที๓่ 

๔) อื่นๆ (ถ้ามี) - ๐ ๐ ชุด - 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ 

ค่ำธรรมเนียม ๒๐๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

๒) คำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน้ ำมันเป็นไปตำมข้อ ๖๒ ของกฎกระทรวงก ำหนด

หลักเกณฑ์วธิีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร

ประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 



 ๘๗ 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓     

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๘๘ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน       

(ระยะท่ี ๑ : ขั้นตอนออกค ำสั่งรับค ำขอรับใบอนุญำต) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงำน 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน                                   

(ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง         

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๓. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๔. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) กฎกระทรวงควบคุมไอน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 

๓) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้้ามันพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๔) กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 

๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดใหม้ีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๗) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๕. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๖. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  



 ๘๙ 

๗. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๐ วัน 

๘. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๙. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน (ระยะที่ ๑ : 

ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๐. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

๑๑. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผูร้ับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่ได

รับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น .๔ 

 

๒ .ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเชน่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติเป็นต้น 

 

๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมลีักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามัน

เชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหตุ : 

 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ



 ๙๐ 

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแล้ว 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 

 

๑๒. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของค าขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

ก าหนดและส่งเรื่องให้

ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 
 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลักฐาน

ประกอบค าขอ 

- ตรวจสอบสถานที่

เบือ้งตน้ 

๔๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 



 ๙๑ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

- แผนผังโดยสังเขป 

- แผนผังบริเวณ 

- แบบก่อสร้างระบบความ

ปลอดภัยระบบควบคุม

มลพิษระบบท่อน้ ามัน

ระบบท่อดับเพลิงระบบ

บ าบัดน้ าเสียหรือแยกน้ า

ปนเปื้อนน้ ามันระบบ

อุปกรณ์นิรภัย 

- แบบระบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 

- สิ่งปลูกสร้างอื่นแล้วแต่

กรณี 

- รายการค านวณความ

มั่นคงแข็งแรงและระบบที่

เกี่ยวข้อง 

 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในหนังสือแจ้งผล

การพิจารณา 
 

๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๓. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 



 ๙๒ 

๑๔. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ชุด (กรณีนิตบิุคคล / 

ออกใหไ้ม่เกิน๖

เดือน / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) ค าขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงการ

ประกอบกิจการ  

(แบบธพ.น.๔) 

กรมธุรกิจ

พลังงาน 

๑ ๐ ฉบับ (ผูม้ีอ านาจลง

นาม) 

๒) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

- ๑ ๐ ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 

/ รับรองส าเนา



 ๙๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประชาชนของผู้

มอบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

ถูกต้องเฉพาะ

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทั้งของ

ผูม้อบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ) 

๓) ส าเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๔) ส าเนาเอกสาร

แสดงสทิธิใช้

ที่ดนิกรณีขยาย

แนวเขตสถาน

ประกอบการ 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๕) ส าเนาเอกสาร

แสดงวา่ผูข้อรับ

ใบอนุญาตมี

สิทธิใชท้ี่ดนิหรอื

หนังสือยินยอม

ให้ใชท้ี่ดนิหรอื

หนังสือยินยอม

จากหน่วยงานที่

มีหน้าที่ดูแลและ

รับผิดชอบที่ดนิ

ดังกล่าว 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๖) ส าเนาหนังสอื

แจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

กรมโยธาธิการ

และผังเมอืง 

๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 



 ๙๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ตามกฎหมายว่า

ด้วยการผังเมือง 

๗) แผนผัง

โดยสังเขป

แผนผังบริเวณ

และแบบ

ก่อสร้างระบบ

ความปลอดภัย

ระบบควบคุม

มลพิษระบบท่อ

น้ ามันระบบท่อ

ดับเพลิงระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

หรอืแยกน้ า

ปนเปื้อนน้ ามัน

ระบบอุปกรณ์

นิรภัยแบบระบบ

ไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอันตราย

จากฟ้าผ่าและ

สิ่งปลูกสร้างอื่น

แล้วแต่กรณี 

- ๓ ๐ ชุด (วิศวกร

ผูอ้อกแบบลง

นามทุกหน้า) 

๘) รายการค านวณ

ความมั่นคง

แข็งแรงและ

ระบบที่เกี่ยวข้อง 

- ๑ ๐ ชุด (วิศวกร

ผูอ้อกแบบลง

นามทุกหน้า) 

๙) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

พร้อมส าเนา

- ๑ ๐ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องที่

ใบอนุญาต) 



 ๙๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม 

๑๐) ส าเนาหนังสอื

อนุญาตพรอ้ม

ด้วยส าเนา

แผนผังที่ได้รับ

อนุญาตท าทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรอื

ทางหลวงหรอื

ถนนส่วนบุคคล

หรอืส าเนา

หนังสืออนุญาต

พร้อมดว้ย

ส าเนาแผนผังที่

ได้รับอนุญาตท า

สิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๑๑) ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัยหรือ

กรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแกผู่ไ้ด้รับ

ความเสียหายจาก

ภัยอันเกิดจากการ

ประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทท่ี 

๓ 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 



 ๙๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑๒) อื่นๆ (ถ้ามี) - ๐ ๐ ชุด - 

 

๑๕. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

๑๖. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 

๑๗. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๔ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓     

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๑๘. หมำยเหตุ 

- 

 
วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 



 ๙๗ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน       

(ระยะท่ี ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญำต) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงำน 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออก

ใบอนุญาต) 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง          

๓. ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) กฎกระทรวงควบคุมไอน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดังกล่าว 

 

๓) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้้ามันพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๔) กฎกระทรวงสถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 

 

๕) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๖) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการจัดใหม้ีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๗) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  



 ๙๘ 

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน (ระยะที่ ๒ : 

ขั้นตอนออกใบอนุญาต) องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th  /ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผูข้อรับใบอนุญาตได้

ด าเนนิการก่อสร้างสถานประกอบการแลว้เสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดมีผลการทดสอบ

และตรวจสอบถังเก็บน้ ามันระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกัน

และระงับอัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติเป็นต้น 

๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานี

บริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

หมายเหตุ : 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ



 ๙๙ 

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรอื

ค าขอและตรวจสอบความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

ก าหนดและส่งเรื่องให้

ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 
 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจา้หน้าที่ผูร้ับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- สถานที่และสิง่กอ่สรา้ง 

- ผลการทดสอบถังเก็บ

น้ ามันระบบท่อน้ ามันและ

อุปกรณร์ะบบไฟฟ้าระบบ

ป้องกันอนัตรายจากฟา้ผ่า

ระบบป้องกันและระงับ

อัคคีภัย 

- เอกสารหลักฐานประกอบ 

 

๒๗ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๓) การลงนาม/ ลงนามในใบอนุญาต ๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/ - 



 ๑๐๐ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

คณะกรรมการมมีติ 
 

 องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิม่เติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ผลการทดสอบ

ถังเก็บน้ ามัน

ระบบท่อน้ ามัน

และอุปกรณ์

ระบบไฟฟ้าและ

ระบบป้องกัน

อันตรายจาก

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๑๐๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิม่เติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ฟ้าผ่าระบบ

ป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 

๒) ส าเนาหนังสอื

อนุญาตพรอ้ม

ด้วยส าเนา

แผนผังที่ได้รับ

อนุญาตท าทาง

เชื่อมถนน

สาธารณะหรอื

ทางหลวงหรอื

ถนนส่วนบุคคล

หรอืส าเนา

หนังสืออนุญาต

พร้อมดว้ย

ส าเนาแผนผังที่

ได้รับอนุญาตท า

สิ่งล่วงล้ าล าน้ า 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๓) ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัยหรือ

กรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผูไ้ด้รับ

ความเสียหายจาก

ภัยอันเกิดจากการ

ประกอบกจิการ

ควบคุมประเภทท่ี

๓ 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๔) อื่นๆ (ถ้ามี) - ๐ ๐ ชุด - 



 ๑๐๒ 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) คำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ 

ค่ำธรรมเนียม ๒๐๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

๒) หำกมีกำรติดตั้งภำชนะบรรจุน้ ำมันเพิ่มเติมจำกที่ได้รับอนุญำตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียคำธรรมเนียม

กำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน้ ำมันในส่วนที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตำมข้อ ๖๒ ของกฎกระทรวงก ำหนด

หลักเกณฑ์วธิีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร

ประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓     

พ.ศ. ๒๕๕ 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 



 ๑๐๓ 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๔ 

คูม่ือส ำหรับประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนญุำตประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรน้ ำมัน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงำน 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๓) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง / ท้องถ่ิน 

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วันท าการ 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  



 ๑๐๕ 

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หากใบอนุญาตสูญหายหรอืถูกท าลายในสาระส าคัญให้ผูร้ับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.น. 

๖ พร้อมดว้ยเอกสารและหลักฐานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ไดทราบถึงการสูญหายหรอืถูกท าลายดังกล่าว 

 

หมายเหตุ : 

 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วนันับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



 ๑๐๖ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่ก าหนด

และส่งเรื่องให้ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ 

/องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๒๗ วัน ส านักงานปลัดฯ 

/องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

๒ วัน ส านักงานปลัดฯ 

/องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 



 ๑๐๗ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล / 

ออกใหไ้ม่เกิน๖

เดือน / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอรับใบแทน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ    

(แบบธพ.น.๖) 

ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๑ ๐ ฉบับ (ผูม้ีอ านาจลง

นาม) 

๒) หนงัสอืมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้

- ๑ ๐ ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 

/ รับรองส าเนา

ถูกต้องเฉพาะ



 ๑๐๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มอบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทั้งของ

ผูม้อบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ) 

๓) หลักฐานการ

แจ้งความว่า

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

สูญหาย (กรณี

สูญหาย) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

เดิมที่ถูกท าลาย

ในสาระส าคัญ 

(กรณีถูกท าลาย

และอื่นๆ) 

ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๑ ๐ ชุด - 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) คำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต 

ค่ำธรรมเนียม๒๐๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 



 ๑๐๙ 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๖เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโอนใบอนญุำตประกอบกิจกำรสถำนีบรกิำรน้ ำมัน 



 ๑๑๐ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกนัตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๓) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดใหม้ีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๔) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  



 ๑๑๑ 

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th 

/ติดตอ่ด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนกิจการตามที่ได้รับอนุญาตให้แกบุคคลอื่นให้ยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตาม

แบบธพ.น .๕ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน 

 

หมายเหตุ : 

 

๑ .หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วนันับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 



 ๑๑๒ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ

ตรวจสอบความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลักฐานที่ก าหนด

และส่งเรื่องให้ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 
 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๒๗ วัน ส านักงานปลัดฯ/ 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

๒ วัน อส านักงานปลัด

ฯ/ งค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๓๐ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 



 ๑๑๓ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ชุด (กรณีนิตบิุคคล / 

ออกใหไ้ม่เกิน๖

เดือน / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอโอน

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น.๕) 

กรมธุรกิจ

พลังงาน 

๑ ๐ ฉบับ (ผูม้ีอ านาจลง

นาม) 

๒) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้

- ๑ ๐ ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 

/ รับรองส าเนา

ถูกต้องเฉพาะ



 ๑๑๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มอบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทั้งของ

ผูม้อบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ) 

๓) ส าเนาเอกสาร

แสดงสทิธิใช้

ที่ดนิของผู้รับ

โอนใบอนุญาต 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๔) ส าเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(เดิม) 

ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๕) ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรอืกรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที๓่ 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๖) อื่นๆ (ถ้ามี) - ๐ ๐ ชุด - 

 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 



 ๑๑๕ 

๑) คำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ 

ค่ำธรรมเนียม๒๐๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๕ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 



 ๑๑๖ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรสถำนบีริกำรน้ ำมนั 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกนัตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพลังงาน 
 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงก้าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้้ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๒) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก้าหนดสถานที่แจง้การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่น

แบบค้าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

๓) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑแ์ละวธิีการในการจัดใหม้ีการประกันภัยความรับผดิตามกฎหมาย

แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๔) พระราชบัญญัติควบคุมน้้ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑว์ิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

การแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชือ้เพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๓๐ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๓๕๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๓๕๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  



 ๑๑๗ 

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบีริการน้ ามัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส้านักงานปลัดฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การช้าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.) 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตประกอบกิจการมีอายุถึงวันที่๓๑ธันวาคมของปีนั้นการต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นค าขอตามแบบธพ.น. ๓

พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนภายใน๖๐วันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

หมายเหตุ : 

 

๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรอืยังขาดเอกสารหรอืหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ

และผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาใหผู้้

ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูร้ับค าขอ

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรยีบร้อยแล้ว 

 

๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มอืเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๔. ทั้งนีจ้ะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตว่ันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส ์(Email) หรอืหากประสงค์ใหจ้ัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

พร้อมตดิแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 

 



 ๑๑๘ 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและ

ตรวจสอบความถูกต้อง

ของค าขอและความ

ครบถ้วนของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานที่

ก าหนดและส่งเรื่องให้

ส านักความปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๑ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

- 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ

พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล

การตรวจสอบความ

ปลอดภัย - เอกสาร

หลักฐานประกอบโดยมี

ระยะเวลาพิจารณาดังนี้ - 

กรณียื่นเรื่องในเดือน

พฤศจกิายนใช้ระยะเวลา

พิจารณา ๔๒ วัน - กรณี

ยื่นเรื่องในเดือนธันวาคมใช้

ระยะเวลาพิจารณา ๗๒ 

วัน 

๔๒ ถึง ๗๒ 

วัน 

ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

- 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

ลงนามในใบอนุญาต 
 

๒ วัน ส านักงานปลัดฯ/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ ถึง ๗๕ วัน 



 ๑๑๙ 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา / รับรอง

ส าเนาถูกต้องทุก

หนา้) 

๓) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๐ ๑ ชุด (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองส าเนา

ถูกต้องเฉพาะ

บัตรประจ าตัว

ประชาชนทั้งของ

ผูม้อบอ านาจและ

ผูร้ับมอบอ านาจ) 

 

 

 

 

 

 



 ๑๒๐ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) ค าขอตอ่อายุ

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

(แบบธพ.น. ๓) 

กรมธุรกิจ

พลังงาน 

๑ ๐ ฉบับ (ผูม้ีอ านาจลง

นาม) 

๒) ส าเนา

ใบอนุญาต

ประกอบกิจการ 

ส านักความ

ปลอดภัยธุรกิจ

น้ ามัน 

๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๓) ส าเนาสัญญา

ประกันภัยภัย

หรอืกรมธรรม์

ประกันภัยความ

รับผิดชอบตาม

กฎหมายแก่ผู้

ได้รับความ

เสียหายจากภัย

อันเกิดจากการ

ประกอบกิจการ

ควบคุมประเภท

ที๓่ 

- ๐ ๑ ชุด (รับรองส าเนา

ถูกต้องทุกหน้า) 

๔) อื่นๆ (ถ้ามี) - ๐ ๐ ชุด - 

 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) คำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรควบคุมประเภทที่ ๓ 

ค่ำธรรมเนียม ๒๐๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 



 ๑๒๑ 

๒) คำธรรมเนียมกำรอนุญำตให้ใช้ภำชนะบรรจุน้ ำมันเป็นไปตำมข้อ ๖๒ ของกฎกระทรวงก ำหนด

หลักเกณฑ์วธิีกำรและเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรแจ้งกำรอนุญำตและอัตรำค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำร

ประกอบกิจกำรน้ ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. ๒๕๕๖ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) แบบธพ.น. ๓ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม

ประเภทที ่๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓     

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 



 ๑๒๒ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษโีรงเรือนและที่ดิน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การช าระภาษีโรงเรอืนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 

พ.ศ. ๒๔๗๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (-) 

 

 



 ๑๒๓ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

พระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ พ.ศ. ๒๔๗๕ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมหีน้าที่ในการรับช าระ

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรอืสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ และที่ดินที่ใชต้่อเนื่องกับโรงเรือนหรอื

สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนั้น โดยมีหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนและ 

วิธีการช าระภาษี 

 

๒. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สนิทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สนิ (ภ.ร.ด.๒) 

 

๓. เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สนิและแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.๘) 

 

๕.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สนิช าระภาษีทันที หรอืช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

๖. เจ้าของทรัพย์สนิด าเนินการช าระภาษีภายใน ๓๐ วัน นบัแตไ่ด้รับแจ้งการประเมิน กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระ

ภาษีเกินเวลาที่ก าหนด จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด 

 

๗. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สนิ) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นได้ ภายใน ๑๕ 

วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน โดยผู้บริหารท้องถิ่นชีข้าดและแจ้งเจา้ของทรัพย์สนิทราบภายใน ๓๐ วัน นับจาก

วันที่เจา้ของทรัพย์สนิยื่นอุทธรณ์ (ภ.ร.ด.๙) 

 

๘. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผูร้ับค าขอจะด าเนินการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๙. พนักงานเจา้หนา้ที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังนับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า

ขอหรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ยนั้นเรยีบร้อยแลว้ 

 

๑๐. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจา้หน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร



 ๑๒๔ 

หลักฐานแลว้เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 

 

๑๑.จะด าเนนิการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของทรัพย์สนิยื่นแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.๒) เพื่อให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสาร 
 

๑ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑ วัน 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

กองคลัง องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน) 

๒) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาตรวจสอบ

รายการทรัพย์สินตามแบบ

แสดงรายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.๒) และแจง้การ

ประเมินภาษีให้เจา้ของ

ทรัพย์สินด าเนินการช าระ

ภาษี 
 

๓๐ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

ภายใน ๓๐ วัน 

นับจากวันที่ยื่น

แบบแสดง

รายการทรัพย์สิน 

(ภ.ร.ด.๒) (ตาม

พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองฯ) 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

กองคลัง องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๓๑ วัน 

 



 ๑๒๕ 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรอื่นที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐ 

- ๑ ๑ ชุด - 

๒) ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๓) หลักฐานแสดง

กรรมสิทธิ์

โรงเรือนและ

ที่ดนิพร้อม

ส าเนา เช่น 

โฉนดที่ดนิ 

ใบอนุญาตปลูก

สร้าง หนังสือ

สัญญาซือ้ขาย 

หรอืให้โรงเรือนฯ 

- ๑ ๑ ชุด - 

๔) หลักฐานการ

ประกอบกิจการ

พร้อมส าเนา 

เชน่ ใบทะเบียน

การค้า ทะเบียน

พาณชิย์ 

ทะเบียน

- ๑ ๑ ชุด - 



 ๑๒๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

หรอืใบอนุญาต

ประกอบกิจการ

ค้าของฝา่ย

สิ่งแวดล้อม

 สัญญา

เชา่อาคาร 

๕) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล และ

งบแสดงฐานะ

การเงนิ (กรณี

นิตบิุคคล) 

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๖) หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

 



 ๑๒๗ 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) ๑. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. ๒) ๒. แบบค ารอ้งขอให้พิจารณาการประเมิน

ภาษีโรงเรอืนและที่ดนิ (ภ.ร.ด. ๙) 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 ๑๒๘ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับช ำระภำษีป้ำย 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การรับช าระภาษีป้าย 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การช าระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ องค์การ

บริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

 



 ๑๒๙ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 

 ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนา้ที่ในการรับช าระภาษี

ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรอืเครื่องหมายที่ใชเ้พื่อการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น หรอืโฆษณาการค้าหรือ

กิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรอืองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 

 

๒. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) 

 

๓. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ภายในเดือนมีนาคม 

 

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป. ๓) 

 

๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษีภายในก าหนดเวลา) 

 

๖. กรณีที่เจา้ของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน ๑๕ วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงิน

เพิ่ม 

 

๗. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นได้ภายใน ๓๐ วัน นับ

แตไ่ด้รับแจง้ การประเมิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นชีข้าดและแจง้ให้ผูเ้สียภาษีทราบ ตามแบบ (ภ.ป. ๕) ภายใน

ระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ 

 

๘. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผูย้ื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผูร้ับค าขอจะด าเนินการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

๙. พนักงานเจา้หนา้ที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงานจนกว่าผูย้ื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข

ค าขอหรอื 

ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝา่ยนั้นเรียบร้อยแลว้ 

 



 ๑๓๐ 

๑๐. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจา้หน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร

หลักฐานแลว้ 

 เห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มอืประชาชน 

 

๑๑. หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาให้ผูย้ื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม

มาตรา ๑๐ แห่ง 

 พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดง

รายการภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) 

เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบความครบถ้วน

ถูกต้องของเอกสาร

หลักฐาน 
 

๑ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑ วัน (ภายใน

เดือนมนีาคมของ

ทุกป)ี 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

กองคลัง องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน) 

๒) การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่

พิจารณาตรวจสอบ

รายการป้าย ตามแบบ

แสดงรายการภาษีป้าย 

(ภ.ป.๑) และแจ้งการ

ประเมินภาษี 
 

๓๐ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

ภายใน ๓๐ วัน 

นับจากวันที่ยื่น

แสดงรายการ

ภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 

(ตาม

พระราชบัญญัติ

วิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙) 

๒. หนว่ยงาน



 ๑๓๑ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

กองคลัง องคก์าร

บริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าของป้ายช าระภาษี 
 

๑๕ วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

ภายใน ๑๕ วัน 

นับแต่ได้รับแจ้ง

การประเมนิ 

(กรณีช าระเกิน 

๑๕ วัน จะต้อง

ช าระเงินเพิ่มตาม

อัตราที่กฎหมาย

ก าหนด) 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

กองคลัง  

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๔๖ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๒ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชนหรอื

บัตรที่ออกให้

โดยหน่วยงาน

ของรัฐพร้อม

ส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๒) ทะเบียนบ้าน

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 

๓) แผนผังแสดง

สถานที่ตั้งหรือ

แสดงป้าย 

รายละเอียด

เกี่ยวกับป้าย วัน 

เดือน ปี ที่ตดิตั้ง

หรอืแสดง 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) หลักฐานการ

ประกอบกิจการ 

เชน่ ส าเนาใบ

ทะเบียนการค้า 

ส าเนาทะเบียน

พาณชิย์ ส าเนา

ทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

- ๐ ๑ ชุด - 

๕) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล (กรณี

นิตบิุคคล) 

พร้อมส าเนา 

- ๑ ๑ ชุด - 



 ๑๓๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๖) ส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิ

ภาษีป้าย (ถ้ามี)  

- ๐ ๑ ชุด - 

๗) หนังสือมอบ

อ านาจ (กรณี

มอบอ านาจให้

ด าเนนิการแทน) 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) ๑. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป. ๑) ๒. แบบยื่นอุทธรณ์ภาษีป้าย (ภ.ป. ๔) 

- 

 

 



 ๑๓๔ 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๕ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (ต้ังใหม่) ตำม พ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์       

พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบรหิารสว่นต าบลบอ่น้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงพาณิชย ์
 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนพาณชิย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูข้อจด

ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: จดทะเบียน  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. 

๒๔๙๙ 

 

๒) พ.ร.ฎ. ก้าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่อง ก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 

๔) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่อง ก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

๕) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผูป้ระกอบพาณิชยกิจตอ้งจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๖) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

 

๗) ประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง การตั้งส้านักงานทะเบียนพาณิชย์แตง่ตั้งพนักงานเจา้หน้าที่และนาย

ทะเบียนพาณชิย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 



 ๑๓๖ 

๘) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก้าหนดแบบพิมพ์เพื่อใชใ้นการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๕   

 

๙) ค้าสั่งส้านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ ที่ ๑/๒๕๕๓  เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวธิีการก้าหนดเลขทะเบียน

พาณชิย์ และเลขค้าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

 

๑๐) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

๑๑) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  เรื่อง  ก้าหนดแบบพิมพ์  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ นาที  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 

กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อ

น้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ ((สถานประกอบการแห่งใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่รับผดิชอบของเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพัทยาให้

ไปเทศบาลหรอือบต.หรอืเมืองพัทยานัน้)) 

 

 

 



 ๑๓๗ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ  (มาตรา 

๑๑) 

 

๒. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็

ได้ 

 

๓. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

 

๔. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรอืหนังสอืมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่ หรอืดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุ ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี ้ในกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรอืมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ

อ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผูย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้

เป็นหลักฐาน 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

๓๐ นาที กองคลัง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

- 



 ๑๓๘ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

๕ นาที กองคลัง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจด

ทะเบียน/เจ้าหน้าที่บันทึก

ข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียม

ใบส าคัญการจดทะเบียน/

หนังสือรับรอง/ส าเนา

เอกสาร 
 

๑๕ นาที กองคลัง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

๑๐ นาที กองคลัง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๖๐ นาที 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



 ๑๓๙ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบ ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) หนงัสอืให้ความ

ยินยอมใหใ้ช้

สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่ง

ใหญ่ โดยให้

เจ้าของร้านหรอื

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลง

นาม และให้มี

พยานลงชื่อ

รับรองอย่าง

น้อย ๑ คน 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 



 ๑๔๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๓) ส าเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงให้

เห็นว่าผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่า 

หรอืเอกสาร

สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจ้าของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความ

ยินยอม พร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 

๔) แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช้

ประกอบ

พาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขป 

พร้อมลงนาม

รับรองเอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถา้มี) 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป ์๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 



 ๑๔๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๖) ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๗) ส าเนาหนังสอื

อนุญาต หรอื 

หนังสือรับรอง

ให้เป็นผู้จ าหนา่ย

หรอืให้เช่าสินค้า

ดังกล่าวจาก

เจ้าของลิขสิทธิ์

ของสนิค้าที่ขาย

หรอืให้เช่า หรอื 

ส าเนา

ใบเสร็จรับเงนิ

ตามประมวล

รัษฎากร หรอื

หลักฐานการซือ้

ขายจาก

ต่างประเทศ 

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการขาย หรอื

ให้เชา่ แผ่นซีดี  

แถบบันทึก วดีิ

ทัศน ์แผ่นวีดทิัศน์  

ดีวีด ีหรอืแผน่วีดี

ทัศนร์ะบบดิจทิัล

เฉพาะที่เกี่ยวกับ

การบันเทิง) 

๘) หนังสือชีแ้จง

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

- ๑ ๐ ฉบับ (ใช้ในกรณี

ประกอบพาณชิย

กิจการคา้อัญมณี



 ๑๔๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เงินทุนและ

หลักฐานแสดง

จ านวนเงินทุน 

หรอื อาจมาพบ

เจ้าหน้าที่เพื่อท า

บันทึกถ้อยค า

เกี่ยวกับ

ข้อเท็จจริงของ

แหลง่ที่มาของ

เงินทุนพร้อม

แสดงหลักฐาน

แสดงจ านวน

เงินทุนก็ได้ 

หรอื

เครื่องประดับซึ่ง

ประดับด้วยอัญ

มณ)ี 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (ค ำขอละ) 

 ค่ำธรรมเนียม ๕๐ บาท 

หมำยเหตุ -   

 

๒) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

 ค่ำธรรมเนียม ๓๐ บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

 

 

 

 



 ๑๔๓ 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๔ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรำยกำรจดทะเบียน)            

ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพำณิชย ์

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์

พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:จดทะเบียน  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

๒๔๙๙ 

 

๒) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 

๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

๔) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๕) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๖) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส้านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

๗) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก้าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

๒๕๕๕   

 



 ๑๔๕ 

๘) ค้าสั่งส้านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ ๑/๒๕๕๓  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก้าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค้าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

 

๙) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก้าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๑๐) ค้าสั่งส้านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค้าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๐ นาที 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.

ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ          

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งได้จดทะเบียนไว้แล้วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได้จดทะเบียนไว้จะต้องยื่นค า

ขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา ๓๐ วันนับตั้งแตว่ันที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงรายการนัน้ๆ  (มาตรา 

๑๓) 

 



 ๑๔๖ 

๒. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็

ได้ 

 

๓. ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในค าขอจดทะเบียนและเอกสาร

ประกอบค าขอจดทะเบียน 

 

๔. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอืดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ที่และผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

๓๐ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

๕ นาที กองคลัง /

องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

รอ้น อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

- 



 ๑๔๗ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

๑๕ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

๑๐ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๖๐ นาที 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (ส าเนาบัตร

ประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณชิย

กิจพร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 



 ๑๔๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๒) ส าเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (ส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้

ประกอบพาณชิย

กิจพร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 
 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) (ต้นฉบับ) 

หนังสือใหค้วาม

ยินยอมใหใ้ช้

สถานที่ตั้ง

ส านักงานแห่ง

ใหญ่โดยให้

เจ้าของร้านหรอื

เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ลง

นามและให้มี

พยานลงชื่อ

รับรองอย่าง

น้อย ๑ คน 

 

- ๑ ๐ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน ) 



 ๑๔๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๓) ส าเนาทะเบียน

บ้านที่แสดงให้

เห็นว่าผูใ้หค้วาม

ยินยอมเป็นเจ้า

บ้านหรอืส าเนา

สัญญาเช่าโดยมี

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมเป็นผู้เช่า

หรอืเอกสาร

สิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้

เป็นเจา้ของ

กรรมสิทธิ์เป็น

ผูใ้ห้ความ

ยินยอมพร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีผูป้ระกอบ

พาณชิยกิจมิได้

เป็นเจ้าบ้าน) 

๔) แผนที่แสดง

สถานที่ซึ่งใช้

ประกอบ

พาณชิยกิจและ

สถานที่ส าคัญ

บริเวณใกล้เคียง

โดยสังเขปพร้อม

ลงนามรับรอง

เอกสาร 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถา้มี) 

พรอ้มปิดอากร

แสตมป ์๑๐ บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 



 ๑๕๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๖) ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๗) ใบทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับ

จรงิ) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียม (คร้ังละ) 

ค่ำธรรมเนียม๒๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

๒) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม๓๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 



 ๑๕๑ 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕๒ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนพำณชิย์ (เลิกประกอบพำณชิยกิจ)                                  

ตำมพ.ร.บ.ทะเบียนพำณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดำ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงพำณิชย ์

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การจดทะเบียนพาณชิย์ (เลิกประกอบพาณชิยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:จดทะเบียน  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก้าหนดแบบพิมพ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 

๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้เรื่องก้าหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

๒๕๕๕   

 

๓) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตัง้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

๔) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการต้ังส้านักงานทะเบียนพาณชิย์แตง่ตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๓  

 

๕) กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. 

๒๔๙๙ 

 

๖) ค้าสั่งส้านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ ๑/๒๕๕๓  เรื่องหลักเกณฑแ์ละวิธีการก้าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค้าขอจดทะเบียนพาณชิย์ 

 

๗) ค้าสั่งส้านักงานกลางทะเบียนพาณชิย์ที่ ๑/๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการก้าหนดเลขทะเบียนพาณิชย์

และเลขค้าขอจดทะเบียนพาณชิย์จังหวัดบึงกาฬ 

 



 ๑๕๓ 

๘) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๘๓ (พ.ศ. ๒๕๑๕)  เรื่องก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของ

กฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์ 

 

๙) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๙๓ (พ.ศ. ๒๕๒๐) เรื่องก้าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแหง่

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

๑๐) ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๑๑) พ.ร.ฎ. ก้าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจพ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

๑๒) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณชิย์พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๐ นาที 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณชิยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน

พาณชิย์พ.ศ. ๒๔๙๙ กรณีผูข้อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองคลัง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบล    

บ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท/์โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)       

ตั้งแตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

 



 ๑๕๔ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจซึ่งจดทะเบียนพาณิชย์ไว้ตอ่มาได้เลิกประกอบพาณชิยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตามเช่น

ขาดทุนไม่ประสงค์จะประกอบการค้าต่อไปเจ้าของสถานที่เรียกหอ้งคืนเพราะหมดสัญญาเช่าหรอืเลิกห้างหุน้ส่วน

บริษัทให้ยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนด ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเลิก

ประกอบพาณชิยกิจ  (มาตรา ๑๓) 

 

๒. กรณีผูป้ระกอบพาณิชยกิจมเีหตุขัดข้องไม่สามารถยื่นค าขอจดทะเบียนเลิกด้วยตนเองเชน่วิกลจริตตายสาบสูญ

เป็นต้นให้ผู้ที่มสี่วนได้เสียตามกฎหมายเช่นสามีภริยาบิดามารดาหรอืบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจ

แทนผูป้ระกอบพาณิชยกิจนั้นได้โดยใหผู้ม้ีสว่นได้เสียตามกฎหมายลงลายมอืชื่อในค าขอจดทะเบียนเลิกพร้อมแนบ

เอกสารหลักฐานการที่ผู้ประกอบพาณชิยกิจไม่สามารถมายื่นค าขอจดทะเบียนได้ด้วยตนเองเชน่ใบมรณบัตรค าสั่ง

ศาลเป็นต้น 

 

๓. ผูป้ระกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณชิยกิจได้ด้วยตนเองหรอืจะมอบอ านาจให้ผูอ้ื่นยื่น

แทนก็ได้ 

 

๔.ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้มีสว่นได้เสีย (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้ลงลายมอืชื่อรับรองรายการ

ในค าขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบค าขอจดทะเบียน 

 

๕. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรอืหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจา้หนา้ที่หรอืดาวน์

โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

หมายเหตุขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มอืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุ

ไว้ในคู่มอืประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนีใ้นกรณีที่ค าขอหรอืเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรอืมีความบกพร่องไม่

สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจา้หนา้ที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสาร

หลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรอืยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่

ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ที่และผู้ยื่นค าขอหรือผูไ้ด้รับมอบอ านาจ

จะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวใหผู้ย้ื่นค าขอหรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจไว้เป็น

หลักฐาน 

 

 

 

 



 ๑๕๕ 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจ

พิจารณาเอกสาร/แจ้งผล 
 

๓๐ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๒) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่การเงินรับช าระ

ค่าธรรมเนียม 
 

๕ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๓) การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 

/เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้า

ระบบ/จัดเตรียมใบส าคัญ

การจดทะเบียน/หนังสือ

รับรอง/ส าเนาเอกสาร 
 

๑๕ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร

และลงนาม/มอบใบ

ทะเบียนพาณชิย์ให้ผูย้ื่นค า

ขอ 
 

๑๐ นาที กองคลัง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๖๐ นาที 

 

 



 ๑๕๖ 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ (ส าเนาบัตร

ประจ าตัวของผู้

ประกอบพาณชิย

กิจหรอืทายาทที่

ยื่นค าขอแทน

พร้อมลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขอจด

ทะเบียนพาณชิย์ 

(แบบทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๒) ใบทะเบียน

พาณชิย์ (ฉบับ

จรงิ) 

กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า 

๑ ๐ ฉบับ - 

๓) ส าเนาใบมรณ

บัตรของผู้

ประกอบ

พาณชิยกิจ 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 



 ๑๕๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

(กรณีถึงแก่

กรรม) โดยให้

ทายาทที่ยื่นค า

ขอเป็นผู้ลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง 

๔) ส าเนาหลักฐาน

แสดงความเป็น

ทายาทของผูล้ง

ชื่อแทนผู้

ประกอบ

พาณิชยกิจซึ่งถึง

แก่กรรมพร้อม

ลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

๕) หนังสือมอบ

อ านาจ (ถ้ามี) 

พร้อมปิดอากร

แสตมป์ ๑๐ 

บาท 

- ๑ ๐ ฉบับ - 

๖) ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนของ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

(ถ้ามี) พร้อมลง

นามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง ๐ ๑ ฉบับ - 

 

 



 ๑๕๘ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียน (คร้ังละ) 

ค่ำธรรมเนียม๒๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

๒) ค่ำธรรมเนียมคัดส ำเนำเอกสำร (ชุดละ) 

ค่ำธรรมเนียม๓๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ- 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

๑) คู่มอืการกรอกเอกสาร 

- 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 



 ๑๕๙ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดนิ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งถมดิน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๗ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งถมดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต ์www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

 



 ๑๖๐ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑.การถมดินที่ต้องแจ้งตอ่เจา้พนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

         ๑.๑การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้

บังคับ ได้แก่ 

              ๑) เทศบาล 

              ๒) กรุงเทพมหานคร 

              ๓) เมืองพัทยา 

              ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

              ๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              ๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              ๗) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้ังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         ๑.๒การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๒๖ แหง่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์

จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนนิดินเกินกว่าระดับที่ดนิต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ 

ตารางเมตร หรอืมีพื้นที่เกินกว่าที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจา้พนักงานท้องถิ่น

จะต้องไม่เป็นการขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     ๒. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน ๗

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจา้พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขใหถู้กต้องภายใน ๗วัน 

นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจง้ไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗วันนับแตว่ันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผูแ้จง้ได้แก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ถมดิน ตามที่ก าหนดให้เจา้

พนักงานท้องถิ่น

๑ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ



 ๑๖๑ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล 
 

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

ด าเนนิการถมดิน) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

๕ วัน กองช่าง/องคก์าร

บรหิารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการถมดิน) 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้ง และแจ้งให้ผูแ้จง้มา

รับใบรับแจ้ง 
 

๑ วัน กองช่าง/องคก์าร

บรหิารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการถมดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๗ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ - 

๒) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด - 

 

 



 ๑๖๒ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด าเนนิการถม

ดิน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) แผนผังแสดงเขต

ที่ดนิและที่ดนิ

บริเวณข้างเคียง 

- ๑ ๐ ชุด - 

๓) แบบแปลน 

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) โฉนดที่ดนิ น.ส.

๓ หรอื ส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนา 

ทุกหน้า 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ) 

๕) หนังสือมอบ

อ านาจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจง้

การถมดิน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๖) หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

กรณีที่ดนิบุคคล

อื่น 

 

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๑๖๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๗) รายการค านวณ 

(กรณีการถมดิน

ที่มพีืน้ที่ของเนิน

ดินตดิต่อเป็นผนื

เดียวกันเกิน 

๒,๐๐๐ ตาราง

เมตร และมี

ความสูงของเนิน

ดินตัง้แต่ ๒ 

เมตรขึน้ไป 

วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็น

ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา 

ไม่ต่ ากว่าระดับ

สามัญวิศวกร 

กรณีพืน้ที่เกิน 

๒,๐๐๐ ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนนิดิน

เกิน ๕ เมตร 

วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็น

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๑๖๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา 

ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

๘) ชื่อผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการถมดิน

ที่มพีืน้ที่ของเนิน

ดินตดิต่อเป็นผนื

เดียวกันเกิน 

๒,๐๐๐ ตาราง

เมตร และมี

ความสูงของเนิน

ดินตัง้แต่ ๒ 

เมตรขึน้ไป ตอ้ง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๙) ชื่อและที่อยู่ของ

ผูแ้จ้งการถมดิน 

- ๑ ๐ ชุด - 

 

 

 



 ๑๖๕ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

 ค่ำธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th) 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 



 ๑๖๖ 

คูม่ือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดนิ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบรหิารสว่นต าบลบอ่น้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งขุดดิน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๗ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งขุดดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th/

ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (ที่ท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะด้าเนนิการขุดดิน) 

 

 



 ๑๖๗ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

๑.การขุดดินที่ตอ้งแจ้งตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

         ๑.๑การด าเนินการขุดดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้

บังคับ ได้แก่ 

              ๑) เทศบาล 

              ๒) กรุงเทพมหานคร 

              ๓) เมืองพัทยา 

              ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรปีระกาศก าหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 

              ๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              ๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              ๗) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้ังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         ๑.๒การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๗แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ

ท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ดินเกิน ๓เมตร หรอืมีพื้นที่ปากบ่อดนิเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรอืมีความ

ลึกหรอืพืน้ที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการ

กระท าที่ขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓    

     ๒. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน ๗ 

วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจา้พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขใหถู้กต้องภายใน ๗วัน 

นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจง้ไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗วันนับแตว่ันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผูแ้จง้ได้แก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ขุดดิน ตามที่ก าหนดใหเ้จ้า

พนักงานท้องถิ่น

๑ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ



 ๑๖๘ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด าเนนิการตรวจสอบ

ข้อมูล 
 

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

ด าเนนิการขุดดิน) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

๕ วัน กองช่าง/องคก์าร

บรหิารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

๓) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้ง และแจ้งให้ผูแ้จง้มา

รับใบรับแจ้ง 
 

๑ วัน กองช่าง/องคก์าร

บรหิารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขุดดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๗ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ฉบับ ((กรณีนิตบิุคคล)) 

 

 



 ๑๖๙ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะ

ด าเนนิการขุดดิน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) แผนผังแสดงเขต

ทีด่ินและที่ดิน

บริเวณข้างเคียง 

- ๑ ๐ ชุด - 

๓) แบบแปลน 

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) โฉนดที่ดนิ น.ส.

๓ หรอื ส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้ 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ) 

๕) หนังสือมอบ

อ านาจกรณีให้

บุคคลอื่นยื่นแจง้

การขุดดิน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๖) หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

กรณีที่ดนิบุคคล

อื่น 

- ๑ ๐ ชุด - 

๗) รายการค านวณ 

(วิศวกร

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๑๗๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณ การขุด

ดินที่มคีวามลกึ

จากระดับพืน้ดิน

เกิน ๓ เมตร 

หรอืพืน้ที่ปาก

บ่อดนิเกิน 

๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร ตอ้งเป็นผู้

ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา

ไม่ต่ ากว่าระดับ

สามัญวิศวกร 

กรณีการขุดดิน

ที่มคีวามลกึเกิน

สูง ๒๐ เมตร 

วิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็น

ผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา

ระดับวุฒวิิศวกร) 



 ๑๗๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๘) รายละเอียดการ

ติดตัง้อุปกรณ์

ส าหรับวัดการ

เคลื่อนตัวของ

ดิน 

- ๑ ๐ ชุด (กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน ๒๐ 

เมตร) 

๙) ชื่อผู้ควบคุมงาน 

(กรณีการขุดดิน

ลึกเกิน ๓ เมตร 

หรอืมีพื้นที่ปาก

บ่อดนิเกิน 

๑๐,๐๐๐ ตาราง

เมตร หรือมี

ความลกึหรือมี

พืน้ที่ตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนด

ผูค้วบคุมงาน

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา) 

- ๑ ๐ ชุด - 

 

 

 

 

 



 ๑๗๒ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

 ค่ำธรรมเนียม ๕๐๐ บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 



 ๑๗๓ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสรำ้งอำคำรตำมมำตรำ ๒๑ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ,กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๔๕ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ องค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้า

ร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๑๗๔ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจา้พนักงานท้องถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕วัน นับแต่

วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน ๒คราว คราวละไม่เกิน ๔๕วัน แต่ตอ้งมหีนังสอืแจง้การขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแต่

กรณี 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง

อาคาร พรอ้มเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบพิจารณา

เอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
 

๒ วัน กองชา่ง/

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

๗ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 



 ๑๗๕ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.๑) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตก่อสรา้ง

อาคาร (น.๑) 
 

๓๕ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 



 ๑๗๖ 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบค าขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร  (แบบ ข. 

๑) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) โฉนดที่ดนิ น.ส.

๓ หรอื ส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจา้ของ

ทีด่ินลงนาม

รับรองส าเนา 

ทุกหน้า  กรณีผู้

ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๓) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบับต่ออายุ 

หรอืใบอนุญาต

ให้ใชท้ี่ดนิและ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๑๗๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

๔) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ 

ต้องมีหนังสอื

มอบอ านาจ ติด

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท พร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน หรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๕) บัตรประจ าตัว

ประชาชน และ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๑๗๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

๖) หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ที่ดนิ) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๗) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็น                

ผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๘) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๗๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

๙) แผนผังบริเวณ 

แบบแปลน 

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน ที่มี

ลายมอืชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจง และ

คุณวุฒิ ที่อยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๒๘) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๐) รายการค านวณ

โครงสรา้ง แผน่

ปกระบุชื่อ

เจ้าของอาคาร 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๘๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ชื่ออาคาร 

สถานที่ก่อสรา้ง 

ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ 

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผน่          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ 

อาคารพเิศษ 

อาคารที่

ก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่

ในบริเวณที่ตอ้ง

มีการค านวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหว

ได้ ตาม

กฎกระทรวง 

ก าหนดการรับ

น้ าหนัก ความ

ต้านทาน ความ

คงทนของ

อาคาร และ



 ๑๘๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พืน้ดินที่รองรับ

อาคารในการ

ต้านทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ต้องแสดง

รายละเอียดการ

ค านวณ การ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

๑๑) กรณีใช้หน่วย

แรงเกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๒๗ เชน่ใช้

ค่า fc > ๖๕ ksc. 

หรอื ค่า fc’ > 

๑๗๓.๓ ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถอื

ได้ วศิวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาต ลงนาม 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๘๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑๒) กรณีอาคารที่

เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ต้องมี

ระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริม หรือ 

คอนกรีตหุม้

เหล็ก ไม่นอ้ย

กว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

หรอืมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันที่เช่ือถอื

ได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๓) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของ

สถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ  

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๘๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

๑๔) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๕) แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคาร ตาม

กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. 

๒๕๓๕) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๑๖) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 



 ๑๘๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑๗) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๑๘) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๑๙) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

และการระบาย

น้ าทิง้ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๒๐) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร



 ๑๘๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๒๑) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม ของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๘๖ 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ ((ผา่นศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แลว้ 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๗ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดดัแปลงอำคำร ตำมมำตรำ ๒๑ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๔๕ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ องค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้า

ร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๐๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๑๘๘ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจา้พนักงานท้องถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕วัน นับแต่

วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน ๒คราว คราวละไม่เกิน ๔๕วัน แต่ตอ้งมหีนังสอืแจง้การขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแต่

กรณี 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้ริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง

อาคาร พรอ้มเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

๒ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

๗ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 



 ๑๘๙ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ใหบ้ริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

๔) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต   

(อ.๑) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตดัดแปลง

อาคาร (น.๑) 
 

๓๕ วัน กองช่าง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 



 ๑๙๐ 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบค าขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร  (แบบ ข. 

๑) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๒) ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

เดิมที่ได้รับ

อนุญาต หรอืใบ

รับแจ้ง 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๓) โฉนดที่ดนิ น.ส.

๓ หรอื ส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนา 

ทุกหน้า  กรณีผู้

ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน           

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๔) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๑๙๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อุตสาหกรรม 

หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบับต่ออายุ 

หรอืใบอนุญาต

ให้ใชท้ี่ดนิและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

๕) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ 

ต้องมีหนังสอื

มอบอ านาจ ติด

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท พรอ้ม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน หรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๖) บัตรประจ าตัว

ประชาชน และ

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๑๙๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

๗) หนังสือยนิยอมให้

ชิดเขตที่ดินต่าง

เจา้ของ (กรณี

กอ่สรา้งอาคาร

ชิดเขตที่ดิน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๘) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็น                

ผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชพี

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๙๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๙) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๐) แผนผังบริเวณ 

แบบแปลน 

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน ที่มี

ลายมอืชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจง และ

คุณวุฒิ ที่อยู่ 

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผูอ้อกแบบ ตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๒๘) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๙๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑๑) รายการค านวณ

โครงสรา้ง แผน่

ปกระบุชื่อ

เจ้าของอาคาร 

ชื่ออาคาร 

สถานที่ก่อสรา้ง 

ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ 

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผน่          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ 

อาคารพเิศษ 

อาคารที่

ก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่

ในบริเวณที่ต้อง

มีการค านวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหว

ได้ ตาม

กฎกระทรวง 

ก าหนดการรับ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๙๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

น้ าหนัก ความ

ต้านทาน ความ

คงทนของ

อาคาร และ

พืน้ดินที่รองรับ

อาคารในการ

ต้านทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ต้องแสดง

รายละเอียดการ

ค านวณ การ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

๑๒) กรณีใช้หน่วย

แรงเกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๒๗ เชน่ใช้

ค่า fc > ๖๕ ksc. 

หรอื ค่า fc’ > 

๑๗๓.๓ ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๙๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้ วิศวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาต ลงนาม 

๑๓) กรณีอาคารที่

เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ต้องมี

ระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริม หรือ 

คอนกรีตหุม้

เหล็ก ไม่นอ้ย

กว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

หรอืมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๔) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของ

สถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 



 ๑๙๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

๑๕) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๖) แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคาร ตาม

กฎกระทรวง  

ฉบับที่ ๓๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 



 ๑๙๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑๗) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๑๘) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๑๙) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมและ

วศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

- ๑ ๑ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๒๐) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 



 ๑๙๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

และการระบาย

น้ าทิง้ 

๒๑) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

๒๒) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม ของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ -   

 



 ๒๐๐ 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐๑ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ ๒๒ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๔๕ วัน  

๙. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ องค์การบริหารส่วนต าบล

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้า

ร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (การด้าเนินการรื้อถอนอาคาร ต้องอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ) 



 ๒๐๒ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสว่นสูงเกิน ๑๕เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 

และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล   

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น          

ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีก                

ไม่ เกิ น  ๒ คราว  คราวละไม่ เกิน  ๔๕วัน  แต่ต้องมีหนั งสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจ า เป็นแต่ละ                     

คราว ให้ผู้ ขอรั บ ใบอนุญาตทราบก่ อนสิ้ นก าหนดเวลา  หรื อตามที่ ไ ด้ ขยาย เวลาไว้ นั้ นแล้ วแต่กรณี  

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอน

อาคาร พรอ้มเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

๒ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

๗ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 



 ๒๐๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

ตรัง 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.๑) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตรือ้ถอน

อาคาร (น.๑) 

๓๕ วัน กองชา่ง/

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 



 ๒๐๔ 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบค าขอ

อนุญาตรือ้ถอน

อาคาร  (แบบ ข. 

๑) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๒) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

ผูอ้อกแบบ

ขั้นตอน วธิีการ 

และสิ่งป้องกัน

วัสดุร่วงหลน่ใน

การรื้อถอน

อาคาร (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด 

อยู่ในประเภท

เป็นวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๓) โฉนดที่ดนิ น.ส.

๓ หรอื ส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๒๐๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

รับรองส าเนา 

ทุกหน้า  กรณีผู้

ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้รื้อถอน

อาคารในที่ดิน 

๔) ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและประกอบ

กจิการในนิคม

อุตสาหกรรม 

หรือใบอนุญาตฯ 

ฉบับต่ออายุ หรือ

ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและประกอบ

กจิการ (ส่วน

ขยาย) พรอ้ม

เงื่อนไขและ

แผนผังที่ดินแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 
 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๕) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ 

ต้องมีหนังสอื

มอบอ านาจ ติด

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท พรอ้ม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๒๐๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน หรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

๖) บัตรประจ าตัว

ประชาชน และ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

๗) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ 

ต้องมีหนังสอื

มอบอ านาจตดิ

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท พรอ้ม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ส าเนาทะเบียน

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 



 ๒๐๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

บ้าน หรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ

บัตรประชาชน

และส าเนา

ทะเบียนของผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของอาคาร 

(กรณีเจ้าของ

อาคารเป็นนิติ

บุคคล) 

๘) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๙) หนังสือรับรอง - ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน



 ๒๐๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพรอ้ม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

๑๐) แผนผังบรเิวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ที่มี

ลายมือชื่อพรอ้ม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจง และ

คุณวุฒิ ที่อยู่ ของ

สถาปนิก และ

วิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๒๘) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ -   



 ๒๐๙ 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัด ทุกจังหวัด) 
 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 
 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๐ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรกอ่สร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำม

มำตรำ ๓๒ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๑๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 

๓๒ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 

 

 

 

  



 ๒๑๑ 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้า

ร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรอืผแูจงตามมาตรา ๓๙ 

ทวิไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสอืใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น

ก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนยายอาคารนัน้ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจง 

 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนยายอาคารน้ันเปนไปโดย 

ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิแลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรอื

ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับใบอนุญาตหรอืที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิไดแต   

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมไิดท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรอืผูครอบครองอาคาร

นั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนัน้เพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรอืที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ      

ตอไปได 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งและเสีย

ค่าธรรมเนียม 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะขอใบรับรอง

การก่อสร้าง

ดัดแปลงหรือ

เคลื่อนย้ายอาคาร

ตามมาตรา ๓๒) 



 ๒๑๒ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

๗ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างดัดแปลง

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา ๓๒) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

และพิจารณาออก

ใบรับรองอ. ๖ และแจ้งให้

ผูข้อมารับใบน.๑ 
 

๗ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างดัดแปลง

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา ๓๒) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 



 ๒๑๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) แบบค าขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงหรอื

เคลื่อนย้าย

อาคาร (แบบข.

๖) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

เดิมที่ได้รับ

อนุญาตหรอืใบ

รับแจ้ง 

- ๑ ๐ ชุด - 

๓) หนังสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนุญาต) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) ใบรับรองหรอื

ใบอนุญาต

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๑๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เปลี่ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรอืได้รับ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

๕) หนังสือรับรอง

ของผู้ควบคุม

งานรับรองว่าได้

ควบคุมงาน

เป็นไปโดย

ถูกต้องตามที่

ได้รับใบอนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด - 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

 

 

 



 ๒๑๕ 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๑๖ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ ๓๓ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอ้าคารตามมาตรา ๓๓ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๒๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอ้าคารตามมาตรา ๓๓ องค์การบริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ          

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๑๗ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

กรณีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรอืยินยอมใหบุ้คคลใดใช้

อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใชแ้ละกรณีเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับ

กิจการหนึ่งหระสงค์ใชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจา้

พนักงานท้องถิ่นหรอืได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการ

ใช้อาคารพร้อมเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

๕ วัน กองช่าง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

๗ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร 

) 



 ๒๑๘ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.๑) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้

อาคาร (น.๕) 
 

๑๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๒๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

 



 ๒๑๙ 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) แบบค าขอ

อนุญาตเปลี่ยน

การใชอ้าคาร 

(แบบข. ๓) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) ส าเนาหรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น

เจ้าของอาคาร

หรอืผู้

ครอบครอง

อาคาร 

- ๐ ๑ ชุด - 

๓) หนังสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนุญาต) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) ใบรับรองหรอื

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรอืได้รับ

ใบอนุญาต

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๒๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

เปลี่ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

๕) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- ๕ ๐ ชุด - 

๖) รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

(เฉพาะกรณีที่

การเปลี่ยนแปลง

การใชอ้าคารท า

ให้มกีาร

เปลี่ยนแปลง

น้ าหนักบรรทุก

บนพืน้อาคาร

มากขึ้นกว่าที่

ได้รบัอนุญาตไว้

เดิม 

- ๑ ๐ ชุด - 

๗) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

ค านวณพร้อม

ส าเนาหรือ

ภาพถ่าย

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๒๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

เป็นวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 



 ๒๒๒ 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๒๓ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดดัแปลงหรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถและทำงเข้ำ - ออก

ของรถเพื่อกำรอื่นตำมมำตรำ ๓๔ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงหรอืใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่น

ตามมาตรา ๓๔ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๔๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดัดแปลงหรอืใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถ

เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th   

/ ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 



 ๒๒๔ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

     หา      เจา         ครอบครองอาคารที่ต                        างขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทาง         

เขา         า           ในมาตรา ๘ (๙)     ป         หรอืยินยอมให             ป        ที่จอดรถ          

ที่กลับรถและทางเขา            เ     า               วา            า  วน เว   จะได          า   า เ  า

พนักงานท       

 

     ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให    าเป  า               า        นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนัน้ยังมีอยู                       

วา     า                          า เขา             อไปยังบุคคลอื่นหรือไม   า  

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตดัดแปลง

พร้อมเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

๒ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะขออนุญาต

ดัดแปลงหรือใชท่ี้

จอดรถที่กลับรถ

และทางเขา้-ออก

ของรถเพ่ือการอื่น) 



 ๒๒๕ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

๗ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.๔) และแจ้งใหผู้ข้อมา

รับใบอนุญาตก่อสรา้ง

อาคาร (น.๑) 

 
 

๓๕ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพื่อการอื่น) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 



 ๒๒๖ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ค าขออนุญาต

ดัดแปลงหรอืใช้

ที่จอดรถที่กลับ

รถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพื่อการอื่น 

(แบบข. ๔) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) โฉนดที่ดนิน.ส. 

๓ หรอืส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้ 

- ๐ ๑ ชุด - 

๓) หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๒๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ทีใ่ห้ใชเ้ป็นที่จอด

รถ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

๔) หนังสือมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๕) ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนและ

ทะเบียนบ้านของ

ผูม้ีอ านาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีนติิ

บุคคลเป็น

เจ้าของที่ดิน) 

- ๐ ๑ ชุด - 

๖) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม

ควบคุมของ

ผู้ออกแบบและ

ค านวณ (กรณี

เป็นสิ่งทีส่รา้งขึน้

เป็นอาคารเพื่อใช้

เป็นที่จอดรถ) 

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๒๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๗) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุมของ

ผูอ้อกแบบ

สถาปัตยกรรม 

(กรณีที่เป็นสิ่งที่

สร้างขึ้นเป็น

อาคารเพื่อใช้

เป็นที่จอดรถ) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๘) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๙) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีทีเ่ป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๒๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

๑๐) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- ๕ ๐ ชุด - 

๑๑) รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

(กรณีที่เป็นสิ่งที่

สร้างขึ้นเป็น

อาคารเพื่อใช้

เป็นที่จอดรถ) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๑๒) ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

หรอืดัดแปลง

อาคารหรอื

เคลื่อนย้าย

อาคารหรอื

เปลี่ยนการใช้

อาคาร 

- ๑ ๐ ชุด - 

 

 

 



 ๒๓๐ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 



 ๒๓๑ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๔๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ องค์การบริหารส่วนต าบล    

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ         

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙             

เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)       

ตั้งแตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๓๒ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา ๓๙ ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังว่าผูแ้จ้งได้แจ้งข้อมูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้

ค าสั่งดังกล่าวและภายใน ๑๒๐ วันนับแตว่ันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิหรอืนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง

อาคารตามที่ได้แจง้ไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

แหง่พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจง้ขอ้ทักท้วงให้ผูแ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจา่ย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

๗ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน



 ๒๓๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 
 

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

๔) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 
 

๓๕ วัน กองชา่ง / 

องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ก่อสร้างอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓๔ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบการแจ้ง

ก่อสร้างอาคาร

ตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ก าหนดและ

กรอกข้อความ

ให้ครบถ้วน 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

๒) โฉนดที่ดนิน.ส.๓ 

หรอืส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูแ้จ้ง

ไม่ใช่เจา้ของ

ที่ดนิต้องมี

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 



 ๒๓๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

๓) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรอืใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

๔) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

มีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ ๓๐ 

บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 



 ๒๓๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอื

เดินทางของผู้

มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

๕) บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

๖) หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ที่ดนิ) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

๗) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๓๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

๘) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๙) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๑๐) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของ

สถาปนิกผู้

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๓๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

๑๑) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลนที่มลีายมอื

ชื่อพรอ้มกับ

เขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๒๘) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๑๒) รายการค านวณ

โครงสรา้งแผ่น

ปกระบุชื่อ

เจ้าของอาคาร

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๓๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ชื่ออาคาร

สถานที่ก่อสรา้ง

ชื่อคุณวุฒทิี่อยู่

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผน่          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ

อาคารพเิศษ

อาคารที่

ก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่

ในบริเวณที่ต้อง

มีการค านวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหว

ได้ตาม

กฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของ

อาคารและ



 ๒๔๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พืน้ดินที่รองรับ

อาคารในการ

ตา้นทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดนิไหว

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ตอ้งแสดง

รายละเอยีดการ

ค านวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

๑๓) กรณีใช้หนว่ยแรง

เกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๒๗ เช่นใช้คา่ 

fc > ๖๕ ksc. 

หรือค่า fc’> 

๑๗๓.๓ ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่รับรอง

โดยสถาบันที่

เชื่อถือได้วิศวกร

ผู้ค านวณและผู้

ขออนุญาตลง

นาม 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๔๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑๔) กรณีอาคารที่

เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ต้องมี

ระยะของ

คอนกรีตที่หุม้

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม้

เหล็กไม่น้อยกว่า

ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง

หรอืมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๑๕) แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๖) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร



 ๒๔๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๗) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๘) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม ้

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๙) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร



 ๒๔๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

และการระบาย

น้ าทิง้ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๒๐) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๒๑) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 

 

 



 ๒๔๔ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ –  

 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 



 ๒๔๕ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๔๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ องค์การบริหารส่วนต าบล  

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ         

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙             

เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด)       

ตั้งแตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๐๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๔๖ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทอง

ถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิเมื่อผูแ้จ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พน ักงาน

ท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังว่าผูแ้จ้งได้แจ้งข้อมูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิให้เจา้

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจง้

ค าสั่งดังกล่าวและภายใน ๑๒๐ วันนับแตว่ันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิหรอืนับแต่วันที่เริ่มการ

เคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผัง

บริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ ทวิไม่ถูกต้อง

ตามบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรอืข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมหีนังสอืแจ้งข้อทักท้วงใหผู้แ้จ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิทราบโดยเร็ว 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

๑ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

รอ้น อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

๒ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น ๗ วัน กองชา่ง / (องค์กรปกครอง



 ๒๔๗ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

๔) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 

 
 

๓๕ วัน กองชา่ง /

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 



 ๒๔๘ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบการแจ้ง

เคลื่อนย้าย

อาคารตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ก าหนดกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) โฉนดที่ดนิน.ส.๓ 

หรอืส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูแ้จ้ง

ไม่ใช่เจา้ของ

ที่ดนิต้องมี

- ๐ ๑ ชุด - 



 ๒๔๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

๓) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

มีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ ๓๐ 

บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอื

เดินทางของผู้

มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) หนังสือมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๕) ส าเนาบัตร

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

- ๐ ๑ ชุด - 



 ๒๕๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีนิตบิุคคล

เป็นเจ้าของ

ที่ดนิ) 

๖) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๗) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๕๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

๘) แผนผงับริเวณ

แบบแปลนและ

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- ๑ ๐ ชุด - 

๙) รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

- ๑ ๐ ชุด - 

๑๐) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๑๑) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๕๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ – 

 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

 

 

 

 



 ๒๕๓ 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕๔ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๔๕ วั น 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ องค์การบริหารส่วนต าบล     

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้า

ร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th /ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๕๕ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา ๓๙ ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังว่าผูแ้จ้งได้แจ้งข้อมูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ ทวิให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน๗วันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าวและภายใน๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิหรอืนับแตว่ันที่เริ่มการดัดแปลงอาคาร

ตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจา้พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรอืข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจง้ขอ้ทักท้วงใหผู้้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิทราบโดยเร็ว 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร

จา่ยค่าธรรมเนียมและรับ

ใบรับแจ้ง 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

๗ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน



 ๒๕๖ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

๔) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 

 
 

๓๕ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

 

 

 

 

 



 ๒๕๗ 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบการแจ้ง

ดัดแปลงอาคาร

ตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ก าหนดและ

กรอกข้อความ

ให้ครบถ้วน 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 

๒) ใบอนุญาตหรอื

ใบรับแจ้ง

ก่อสร้างอาคาร

เดิมที่ได้รับ

อนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 

๓) โฉนดที่ดนิน.ส.๓ 

หรอืส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 



 ๒๕๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูแ้จ้ง

ไม่ใช่เจา้ของ

ที่ดนิต้องมี

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

๔) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรอืใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 

๕) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

มีหนังสอืมอบ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 



 ๒๕๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ ๓๐ 

บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอื

เดินทางของผู้

มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

๖) บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 

๗) หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ที่ดนิ) 
 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ดัดแปลงอาคาร) 



 ๒๖๐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๘) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๙) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๑๐) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๖๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

วิศวกรควบคุม

งาน) 

๑๑) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของ

สถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๑๒) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลนที่มลีายมอื

ชื่อพรอ้มกับ

เขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวง

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๖๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๒๘) 

๑๓) รายการค านวณ

โครงสรา้งแผ่น

ปกระบุชื่อ

เจ้าของอาคาร

ชื่ออาคาร

สถานที่ก่อสรา้ง

ชื่อคุณวุฒทิี่อยู่

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผน่          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ

อาคารพเิศษ

อาคารที่

ก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่

ในบริเวณที่ต้อง

มีการค านวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหว

ได้ตาม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๖๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

กฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของ

อาคารและ

พืน้ดินที่รองรับ

อาคารในการ

ต้านทาน

แรงสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ต้องแสดง

รายละเอียดการ

ค านวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

๑๔) กรณีใช้หน่วย

แรงเกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 

๒๕๒๗ เชน่ใช้

ค่า fc > ๖๕ ksc. 

หรอืค่า fc’> 

๑๗๓.๓ ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๖๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่

รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้วศิวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม 

๑๕) กรณีอาคารที่

เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. 

๒๕๔๐ ต้องมี

ระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม้

เหล็กไม่น้อยกว่า

ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง

หรอืมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๑๖) แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร



 ๒๖๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓๓ 

(พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๗) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๘) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๑๙) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 



 ๒๖๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ป้องกันเพลิงไหม ้

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

๒๐) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

และการระบาย

น้ าทิง้ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๒๑) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา 

(ระดับวุฒวิิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

๒๒) หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวศิวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบลิฟต์ (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 



 ๒๖๗ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 



 ๒๖๘ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ ๓๙ ทวิ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๑๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ องค์การบริหารส่วนต าบล     

บ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้า

ร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๖๙ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มสี่วนสูงเกิน ๑๕ เมตรซึ่งอยู่หา่งจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร

และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร  

๒ เมตรโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพน  ักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ 

ทวิเมื่อผูแ้จ้งได้ด าเนินการแจง้แล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อ

เป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจง้ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผูแ้จ้งได้

แจ้งข้อมูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้แจง้มาด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องหรอืครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 

๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิหรือนับแตว่ันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจง้ไว้ถ้าเจา้

พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจง้ไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน

หรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมี

หนังสือแจง้ขอ้ทักท้วงให้ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิทราบโดยเร็ว 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรื้อ

ถอนอาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

๒ วัน กองช่าง / 

องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

รอ้น อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรื้อ

ถอนอาคาร) 



 ๒๗๐ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจง้

และมีหนังสือแจ้งผูย้ื่นแจง้

ทราบ 
 

๑๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรื้อ

ถอนอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๑๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบการแจ้งรื้อ

ถอนอาคาร

ตามที่เจ้า

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 



 ๒๗๑ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

พนักงานท้องถิ่น

ก าหนดและ

กรอกข้อความ

ให้ครบถ้วน 

๒) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

ขั้นตอนและสิ่ง

ป้องกันวัสดุหล่น

ในการรื้อถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

๓) โฉนดที่ดนิน.ส.๓ 

หรอืส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนงัสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้รื้อถอน

อาคารในที่ดิน 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 



 ๒๗๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๔) ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรอืใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

๕) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

มีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ ๓๐ 

บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอื

เดินทางของผู้

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 



 ๒๗๓ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

๖) บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้รื้อถอน

อาคาร) 

๗) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

๘) หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการรื้อ

ถอนพร้อม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



 ๒๗๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

๙) แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลนที่มลีายมอื

ชื่อพรอ้มกับ

เขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.

๒๕๒๘) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 



 ๒๗๕ 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๗๖ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ         

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๗๗ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรอืผคูวบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน

ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ

ด าเนนิการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสอืแจงช่ือและสงหนังสอืแสดงความยินยอมของผูควบคุม

งานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน

พร้อมเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุม

งาน) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน 
 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุม

งาน) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุมงานทราบ 

(น.๑) 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคุม

งาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๕ วัน 

 



 ๒๗๘ 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) ส าเนาหนังสอืที่

ได้แจง้ให้ผู้

ควบคุมงานคน

เดิมทราบว่าได้

บอกเลิกมิให้เป็น

ผูค้วบคุมงาน

แล้วพรอ้ม

หลักฐานแสดง

การรับทราบ

ของผู้ควบคุม

งานคนเดิม (แบ

บน. ๕) 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจง้ชื่อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

๒) หนังสือแสดง

ความยินยอม

- ๑ ๐ ชุด (กรณีผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ



 ๒๗๙ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ตาม

มาตรา ๓๐            

วรรคสอง (แบ

บน. ๘) 

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจง้ชื่อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

๓) ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้าง

ดัดแปลงรื้อถอน

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดิมและแจง้ชื่อผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

๔) ส าเนาหนังสอื

แจ้งการบอกเลิก

ผูค้วบคุมงาน 

(แบบน. ๗) 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีผูค้วบคุม

งานคนเดิมได้แจ้ง

บอกเลิกการเป็น

ผูค้วบคุมงานไว้

แล้วและผูไ้ด้รับ

ใบอนุญาตหรอืใบ

รับแจ้งประสงค์

จะแจง้ช่ือผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่ให้เจา้

พนักงานท้องถิ่น

ทราบ) 

 

 

 

 



 ๒๘๐ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 



 ๒๘๑ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเคล่ือนย้ำยอำคำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๔๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ          

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๘๒ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕ วันนับ

แตว่ันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต

ได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน ๒ คราวคราวละไม่เกิน ๔๕ วันแตต่้องมหีนังสอืแจง้การขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่

กรณี 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

๗ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 



 ๒๘๓ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

๔) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.๑) และแจง้ให้ผูข้อมา

รับใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร (น.๑) 

 
 

๓๕ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วัน 

 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 



 ๒๘๔ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑) ค าขออนุญาต

เคลื่อนย้าย

อาคาร (แบบข. 

๒) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) โฉนดที่ดนิน.ส. 

๓ หรอืส.ค.๑ 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หนา้กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้เคลื่อนย้าย

อาคารไปไว้ใน

ที่ดนิ 

- ๐ ๑ ชุด - 

๓) กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๘๕ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์ ๓๐ 

บาทพร้อม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอื

เดินทางของผู้

มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

๔) หนังสือมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๕) ส าเนาบัตร

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

ของผู้มีอ านาจ

ลงนามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีนิติ

บุคคลเป็น

เจ้าของที่ดิน) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๖) หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๘๖ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

๗) หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๘) แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการ

- ๕ ๐ ชุด - 



 ๒๘๗ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ประกอบแบบ

แปลน 

๙) รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

- ๑ ๐ ชุด - 

๑๐) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๑๑) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

 



 ๒๘๘ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม ๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ -  

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 
 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 
 
 



 ๒๘๙ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยใุบอนุญำตกอ่สรำ้งดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลือ่นย้ำยอำคำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ:องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมู่ที ่๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบอ่น้า้รอ้น 

อ้าเภอกันตัง จังหวดัตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th  / ตดิตอ่

ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปดิให้บริการวันจนัทรถ์งึวันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:

๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 



 ๒๙๐ 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตก่อสรา้งดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา ๒๑) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา ๒๒)

ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค า

ขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนนิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตอ่อายุใบอนุญาต

พร้อมเอกสาร 
 

๑ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตอ่อายุ

ใบอนุญาต 
 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ

ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

(น.๑) 

๒ วัน กองชา่ง / 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ่อน้ า

ร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัด

ตรัง 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๕ วัน 

 

 



 ๒๙๑ 

๑๔. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) แบบค าขอตอ่

อายุใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนย้าย

อาคารดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถ

ที่กลับรถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพื่อการยื่น 

(แบบข. ๕) 
 

 

 

- ๑ ๐ ชุด - 



 ๒๙๒ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๒) ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้าง

ดัดแปลงรื้อถอน

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- ๐ ๑ ชุด - 

๓) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. ๔) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

 

 



 ๒๙๓ 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

๑) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ค่ำธรรมเนียม๐ บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 
 
 



 ๒๙๔ 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนกัเรียนเข้ำเรยีนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศกึษำสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ่อน้ ำร้อน อ ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

๑. ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรยีนเข้าเรียนระดับกอ่นประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

๓. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

๔. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

๑) พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

๗. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  ๐ วัน  

๙. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

๑) สถานที่ให้บรกิาร ส่วนการศกึษาฯ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ 

ต้าบลบ่อน้้าร้อน อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ 

www.Bornamron.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่

เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 



 ๒๙๕ 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษาใน

ระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ ๑ จะรับเด็กที่มอีายุย่างเข้าปีที่ ๔ (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล ๓ ป)ี หรอืจะรับเด็กที่มอีายุ

ย่างเข้าปีที่ ๕ (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล ๒ ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกคน โดยไม่

มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มเีด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพืน้ที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มเีด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่

ก าหนด ให้ใช้วธิีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีต้ามที่องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 

 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑก์ารศกึษาก่อนประถมศึกษา และประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศกึษา ปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและ

สถานศกึษา พร้อมทั้งมีหนังสือแจง้ให้ผูป้กครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาที่เด็กจะเข้า

เรียน ๑ ปี 

 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศกึษาแจง้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑก์ารรับสมัครนักเรียนให้

ผูป้กครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศกึษาที่เด็กจะเข้าเรียน 

 

 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูป้กครองยื่นเอกสาร

หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง

เด็ก 

เข้าเรียนในสถานศกึษา 

ตามวัน เวลา และสถานที่

ที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 
 

๑ วัน ส่วนการศึกษาฯ 

/ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

๑ วัน สถานที่รับ

สมัครตามแตล่ะ

สถานศกึษา

ประกาศก าหนด 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

๒. หนว่ยงาน



 ๒๙๖ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

.....(ระบุชื่อ) 

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา) 

๒) การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเข้า

เรียน 
 

๗ วัน ส่วนการศึกษาฯ 

/ องค์การ

บริหารส่วน

ต าบลบ่อน้ าร้อน 

อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง 

(๑. ระยะเวลา : 

ภายใน ๗ วัน นับ

จากวันปิดรับ

สมัคร (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

๒. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด

.....(ระบชื่อ) 

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   ๘ วัน 

 



 ๒๙๗ 

๑๔. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

๑) สูติบัตรนักเรียน

ผูส้มัคร 

- ๑ ๑ ฉบับ (บิดา มารดา 

หรอืผูป้กครอง

ของนักเรียนลง

นามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

๒) ทะเบียนบ้านของ

นักเรียน บิดา 

มารดา หรือ

ผูป้กครอง 

- ๑ ๑ ฉบับ (บิดา มารดา 

หรอืผูป้กครอง

ของนักเรียนลง

นามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

๓) ใบเปลี่ยนชื่อ 

(กรณีมีการ

เปลี่ยนชื่อ) 

- ๑ ๑ ฉบับ - 

๔) รูปถ่ายของ

นักเรียนผู้สมัคร 

ขนาดตามที่

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นหรือ

สถานศกึษา

ก าหนด 

- ๓ ๐ ฉบับ - 

๕) กรณีไม่มสีูติบัตร - ๐ ๐ ฉบับ (กรณีไม่มสีูติบัตร 

ให้ใชเ้อกสาร

ดังตอ่ไปนีแ้ทน 



 ๒๙๘ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

(๑) หนังสือ

รับรองการเกิด 

หรอืหลักฐานที่

ทางราชการออก

ให้ในลักษณะ

เดียวกัน 

(๒) หากไม่มี

เอกสารตาม (๑) 

ให้บิดา มารดา 

หรอืผูป้กครองท า

บันทึกแจ้งประวัติ

บุคคลตาม

แบบฟอร์มที่ทาง

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

ก าหนด 

) 

 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

 



 ๒๙๙ 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

๑) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต้าบลบ่อน้้าร้อน ๑๑๕/๕ หมูท่ี่ ๒ บ้านท่าปาบ ต้าบลบ่อน้้าร้อน 

อ้าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ๙๒๑๑๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๗๕-๒๙๒-๑๖๙ เว็บไซต์ www.Bornamron.go.th 

หมายเหตุ - 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

๑๙. หมำยเหตุ 

- 

 

 

วันท่ีพมิพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่แล้ว 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ

กันตัง จังหวัดตรัง สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน้ าร้อน 

 


